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
(посада)

Плясов С. В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП
10.12.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод важкого кранобудування"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69015 м. Запорiжжя, вул. Кияшка, 16-А
4. Код за ЄДРПОУ
00110728
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)283-18-76, (061)283-18-10
6. Електронна поштова адреса
boniv@kran.zp.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.12.2015
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
http://www.kran.zp.
3. Повідомлення розміщено на сторінці
ua/
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)
(дата)

№ з/п

Найменування кредитора

Код за ЄДРПОУ кредитора

Дата підписання договору
кредиту

Дата одержання кредиту

Дата відкриття кредитної лінії

Дата закриття кредитної лінії

Вид кредиту (кредитної лінії)

Сума кредиту (тис.грн.)

Процента ставка

Строк, на який укладено договір
кредиту (місяців)

Співвідношення суми кредиту
до вартості активів на початок
року (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Акцiонерне товариство
"Konecranes Finance
Oy"

-

29.04.2011

09.12.2015

04.07.2011

29.04.2016

Фінансовий

235 680

плаваюча
1,5

60

4,03

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про одержання кредиту та назва уповноваженого органу, що його прийняв - 15.04.2011, Наглядова рада товариства.
Дата підписання договору кредиту - 29.04.2011.
Вид кредиту (кредитної лінії) - фінансовий, кредитна лінія, негарантований.
Сума (загальний розмiр) кредиту - 20 000,000 тис. Євро (235 680,000 тис. грн. за курсом НБУ на дату пiдписання кредитного договору).
Процентна ставка - плаваюча: LIBOR для 6 місячних депозитів в EUR + 1,5% рiчних.
Строк, на який укладено договір кредиту (місяців) - 60.
Умови повернення кредиту - в повному обсязi до 29.04.2016.
Активи, наданi у заставу, або інший спосіб забезпечення кредиту - вiдсутнi.
Найменування кредитора - Акцiонерне товариство "Konecranes Finance Oy".
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ кредитора - немає (резидент Фінляндії).
Мiсцезнаходження кредитора - Koneenkatu, 8, FIN-05830, Hyvinkaa, Finland.
Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок 2015 року - (245 610,000) тис. грн.
Вартість активів емітента, розрахованих на початок 2015 року - 309 376,000 тис. грн.
Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок 2015 року (у відсотках) - 4,03.
Iнформацiя щодо цільового призначення коштів, отриманих за кредитом - використання Позичальником на будь-якi потреби згiдно його Статуту.
Розмiр одержаної частини кредиту (траншу) - 500,000 тис. Євро (12 459,0455 тис. грн. за курсом НБУ на дату отримання).
Дата отримання частини кредиту (траншу) - 09.12.2015.

Дата відкриття кредитної лінії - 04.07.2011.
Дата закриття кредитної лінії - 29.04.2016.
Розмiр одержаної частини кредиту (у вiдсотках) до загального розмiру кредиту (кредитної лiнiї) - 2,5%

