
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Директор       Миндра Лариса Вiкторiвна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  25.07.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний оптовий ринок продовольства 

"Фудцентр" 

2. Організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Місцезнаходження 

02002, м. Київ, вул. Каховська, буд. 64 

4. Код за ЄДРПОУ 

32960109 

5. Міжміський код та телефон, факс 

+380445172322 +380445172322 

6. Електронна поштова адреса 

office@cpdgroupcompany.com.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.07.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*   

 (номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://foodcenter.com.ua в мережі Інтернет  

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного 

капіталу 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Вид цінних паперів, що 

розміщуються 

Кількість цінних 

паперів, що 

розміщуються (шт.) 

Сума цінних паперів, 

що розміщуються (тис. 

грн.) 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках)  

1 2 3 4 5 6 

1 23.02.2018 
Облігація підприємства 

відсоткова 
4580000 458000000 1564.31 

Зміст інформації: 

1) Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу- 23.02.2018 р. 

2) Назва органу, що прийняв таке рiшення- Загальнi Збори Учасникiв ТОВ «ЦОРП «ФУДЦЕНТР (Протокол №23/02-18 вiд 23 лютого 2018 

року).  

3) Вид, тип - iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї, серiї "В" 

4) Кiлькiсть та сума цiнних паперiв- 4580 000 штук, 458 000 000 грн. 

5) Спосiб їх розмiщення - публiчний 

6) Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй буде проводиться Емiтентом без залучення андеррайтера, через органiзатора торгiвлi 

(ПАТ "Українська бiржа). 

7) Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi 

цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення- 1564.31 % 

8) Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: 

Власникам облiгацiй надаються наступнi права: 

- право купувати та продавати, iншим чином вiдчужувати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв пiсля дати реєстрацiї в Нацiональнiй 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй; 

- право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi строку їх погашення; 

- право надати облiгацiї Емiтенту для викупу вiдповiдно до умов їх емiсiї; 

- право на отримання вiдсоткового доходу у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть  

облiгацiй вiдповiдно до умов їх емiсiї; 

- надавати облiгацiї в заставу; 

- право на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству України. 

Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом. 

Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

Право власностi на облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий власником у депозитарнiй 



№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Вид цінних паперів, що 

розміщуються 

Кількість цінних 

паперів, що 

розміщуються (шт.) 

Сума цінних паперів, 

що розміщуються (тис. 

грн.) 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках)  

1 2 3 4 5 6 

установi, та пiдтверджується випискою з цього рахунку.  

9) Спосiб оплати цiнних паперiв- Оплата за облiгацiї резидентами та нерезидентами здiйснюється у нацiональнiй валютi України – гривнi 

шляхом внесення готiвкових коштiв через банкiвськi установи та/або шляхом перерахування безготiвкових коштiв. 

Оплата облiгацiй здiйснюється юридичними особами за рахунок коштiв, що знаходяться у їх розпорядженнi пiсля сплати податкiв та iнших 

обов’язкових платежiв; фiзичними особами – за рахунок власних коштiв. Повна оплата за облiгацiї здiйснюється в термiни, визначенi умовами 

укладеного договору купiвлi-продажу (бiржового контракту), але в будь-якому випадку протягом строку укладання договорiв з першими 

власниками облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути повнiстю сплаченi до моменту закiнчення термiну укладення договорiв з першими власниками. 

10) Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв- Фiнансовi ресурси, залученi вiд публiчного 

розмiщення облiгацiй у розмiрi 100% коштiв будуть спрямованi в повному обсязi на здiйснення господарської дiяльностi Емiтента з 

фiнансування ремонту, реконструкцiї, облаштування торгових мiсць, введення в експлуатацiю та розвиток центрального оптового ринку 

продовольства «ФУДЦЕНТР» на базi орендованих Товариством об’єктiв нерухомостi за адресою м. Київ, вул. Каховська, 64. 

11) Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято Позачерговими Загальними зборами Учасникiв ТОВ "ЦОРП "ФУДЦЕНТР" 

12) Конвертацiя облiгацiй в акцiї не передбачається, оскiльки Емiтент не є акцiонерним товариством. 

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї вiдсутня 

 


