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Текст повідомлення:

11.02.2011 позачерговими загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства закритого типу
«Куряжський домобудівельний комплекс» (Протокол №30) прийнято рішення про попереднє схвалення
укладання кредитного договору (договорів), граничною вартістю 100,0 млн. грн. На підставі вищезазначеного
рішення з ПАТ «ТЕРРА БАНК» укладено кредитний договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії
з загальним лімітом в сумі 29,5 (двадцять дев’ять мільйонів п’ятсот тисяч) млн. грн.
Дата підписання договору – 09.08.2011р. Вид кредиту – фінансовий, у вигляді невідновлювальної кредитної
лінії з загальним лімітом 29,5 (двадцять дев’ять мільйонів п’ятсот тисяч) млн. грн. Процентна ставка – 14,5 %
річних. Договір укладено на строк до 08.08.2012 року. Цільове призначення – завершення (добудова) 10-ти
поверхового житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, житловий
будинок №1 в другому кварталі (смт. Пісочин, вул. Кушнарьова, 3).
Забезпечення – рухоме та нерухоме майно, майнові права, що належать ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».
Найменування кредитору – ПАТ «ТЕРРА БАНК» – ідентифікаційний код 24425738, місцезнаходження:
01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-в.
Дата відкриття кредитної лінії – 09.08.2011 року, дата закриття кредитної лінії – 08.08.2012 року. Дата
одержання частини кредиту – 09.08.2011 року. Розмір одержаної частки 29,5 млн. (двадцять дев’ять мільйонів
п’ятсот тисяч) грн., що складає 100% до загального розміру кредиту.
Погашення заборгованості за кредитною лінією здійснюється не пізніше 08.08.2012 року. Вартість чистих
активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС», розрахованих на початок 2011 року – 30115,00 тис. грн. Співвідношення суми кредиту до
вартості активів на початок року – 97,96 %.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Вереітінов Валерій Вікторович

