Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова правлiння

Добрянський Тарас Зенонович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

25.11.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Європейський дiм"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79000, м. Львiв, вул. Театральна, 16
4. Код за ЄДРПОУ
32712397
5. Міжміський код та телефон, факс
(032)295-95-35 (032)245-20-36
6. Електронна поштова адреса
evropa_dim@bfg.lviv.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.11.2015
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

221 Бюлетень "Цiннi папери України"

26.11.2015

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://edim.bfg.lviv.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.11.2015
(дата)

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Строк, Співвідношення
Дата
Дата
Дата
Вид
на який суми кредиту до
Код за
Дата
Сума
№ Найменування
підписання
відкриття закриття кредиту
Процентна укладено
вартості
одержання
ЄДРПОУ
кредиту
з/п кредитора
договору
кредитної кредитної (кредитної
ставка
договір
активів на
кредитора
кредиту
(тис. грн.)
кредиту
лінії*
лінії*
лінії)
кредиту початок року (у
(місяців)
відсотках)
1

2

3

1

ПАТ “ВiЕС
Банк”

19358632

4

5

20.11.2015 23.11.2015

6

7

8

9

10

11

12

Інші

45570550.00

фіксована
11

2

38.86

Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство "Європейський дiм", код за ЄДРПОУ 32712397, мiсцезнаходження: 79000, м. Львiв, вул. Театральна, 16,
телефон/факс (032)295-95-35, (032)245-20-36 електронна поштова адреса – evropa_dim@bfg.lviv.ua, адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка
додатково використовується емiтентом для розкриття iнформацiї - http://edim.bfg.lviv.ua/
ПАТ "Європейський дiм" повiдомляє про виникнення у Товариства особливої iнформацiї про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
вiдсоткiв активiв емiтента, наступного змiсту:
26.04.2015 року Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв якi можуть вчинятися
Товариством у перiод з 26.04.2015 року по 26.04.2016 року.
Iнформацiя розкривається у зв'язку з отриманням 23.11.2015р. траншу за Кредитним договором мiж Товариством та ПАТ “ВiЕС Банк”
Номер та дата пiдписання договору:
Кредитний договiр № KU028125
Дата пiдписання договору кредиту – 20.11.2015 р.
Вид кредиту (кредитної лiнiї) – iнше .
Сума (загальний розмiр) кредиту – 45 570 550,00 гривень
Процентна ставка – 11 % рiчних.
Строк, на який укладено договiр кредиту – 2 мiсяцi
Умови повернення кредиту - в грошовiй формi.
Активи, наданi у заставу, або iнший спосiб забезпечення кредиту - iпотека нерухомого майна
Найменування кредитора – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК "ВiЕС Банк".
Код за ЄДРПОУ кредитора – 19358632
Мiсцезнаходження кредитора – м. Львiв, вул. Грабовського, 11.
Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на початок 2015 року – 117 263 800,00 гривень.

Строк, Співвідношення
Дата
Дата
Дата
Вид
на який суми кредиту до
Код за
Дата
Сума
№ Найменування
підписання
відкриття закриття кредиту
Процентна укладено
вартості
ЄДРПОУ
одержання
кредиту
з/п кредитора
договору
кредитної кредитної (кредитної
ставка
договір
активів на
кредиту
кредитора
(тис. грн.)
лінії*
лінії*
лінії)
кредиту
кредиту початок року (у
(місяців)
відсотках)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Спiввiдношення суми кредиту до вартостi активiв на початок 2015 року (у вiдсотках) – 38,86 %.
Iнформацiя щодо цiльового призначення коштiв, отриманих за кредитом – погашення заборгованостi по кредиту, отриманого згiдно кредитного
договору № KU015632 вiд 21.07.2011 року укладеного мiж ПрАт "Європейський Дiм" та ПАТ "ВiЕС Банк"

