Титульний аркуш Повідомлення
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Генеральний директор

Мiрецький Iлля Борисович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
10.10.2013

М.П.

(дата)

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ВГП"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01880724
1.4 Місцезнаходження емітента
43020, м. Луцьк, Георгiя Гонгадзе, 25
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(0332)789-157 (0332) 789-150
1.6 Електронна поштова адреса емітента
yurist@vgp.lutsk.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

02.10.2013
(дата)

2.2. Повідомлення

188 Вiдомостi НКЦПФР

07.10.2013

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на
сторінці

http://ruta.ua/ukr/company/about/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

10.10.2013
(дата)

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Строк,
на який Співвідношенн
Дата
Ідентифікаційни
Дата
Дата
Вид
Сума
укладен я суми кредиту
№
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відкритт
Найменуванн
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підписанн
закриття кредиту кредит Процентн
о
до вартості
з/
одержанн
я
я кредитора
ЄДРПОУ
я договору
кредитно (кредитної у (тис. а ставка договір
активів на
п
я кредиту кредитно
кредитора
кредиту
ї лінії*
лінії)
грн.)
кредиту початок року
ї лінії*
(місяців (у відсотках)
)
1

2

Публiчне
акцiонерне
1
товариство
"Укрсоцбанк"

3
00039019

4

5

26.09.2013 01.10.2013

6

7

8

9

01.10.201 10.10.201 Банківськи
65000
3
3
й

10

11

12

фіксована
19.00

83

99.67

Зміст інформації:
Рiшення про отримання кредиту приймалося Наглядовою радою ПАТ «ВГП» 14.08.2013р., що пiдтверджено протоколом № 30 вiд 14.08.2013
р.
Дата пiдписання договору кредиту –26.09.2013р. Вид кредиту – вiдновлювальна мультивалютна кредитна лiнiя, сума кредиту – 65 000 000,00
(шiстдесят п’ять мiльйонiв) гривень, Процентна ставка кредиту – поточна ринкова ставка, 19,00%, LIBOR (3 мiсяцi) + 8%; LIBOR (3 мiсяцi) +
6%; LIBOR (12 мiсяцiв) + 8%; EURIBOR (3 мiсяцi) + 8%, EURIBOR (12 мiсяцiв) + 11,5.
Строк, на який укладено договiр кредиту - до 31 серпня 2020 р. включно., погашення грошовими коштами , шляхом їх перерахування на
позичковий рахунок банку. Забезпечення договору кредиту є: будiвлi та споруди, що знаходяться за адресою: м. Луцьк, вул. Георгiя Гонгадзе,
25, земельнi дiлянки, що знаходяться за адресами м. Луцьк, вул. Георгiя Гонгадзе, 25, м. Луцьк, вул. Боженка, 34, Луцький район, с. Рованцi.
Також договiр застави обладнання та договiр застави товарiв в оборотi.
Дата одержання кредиту (дата вiдкриття кредитної лiнiї) – 01.10.2013р - одержано перший транш в сумi 200 000 доларiв США. Кредит надано
АТ «Укрсоцбанк» Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29, Iдентифiкацiйний код 00039019.
Вартiсть чистих активiв ПАТ «ВГП», розрахованих на 31.12.12р. становить 65215 тис. грн., спiввiдношення суми кредиту до вартостi активiв
товариства на початок 2013 року становить – 99,67 %. Цiльове призначення коштiв – поповнення обiгових коштiв

