
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-
генеральний директор       Калапа Сергiй Георгiйович 

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

  М.П.  
05.09.2017 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

25006, Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, 1 

4. Код за ЄДРПОУ 

05784437 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0522) 395309 395362 

6. Електронна поштова адреса 

etantsura@redstar.kr.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.09.2017 

 (дата) 

2. 
Повідомлення 
опубліковано 
у* 

169(2674) «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку» 07.09.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. 
Повідомлення 
розміщено на 
сторінці 

http://www.elvorti.com/index.php?part=static&lang=ua&cname=about 
в 

мережі 
Інтернет 

07.09.2017 

 (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 04.09.2017 Облігація підприємства 
відсоткова 80000 80000.000 1257.895 

Зміст інформації: 

04.09.2017 року рiшенням наглядової ради (протокол №30 вiд 04.09.2017р.) прийнято рiшення про приватне розмiщення iменних вiдсоткових 
звичайних (незабезпечених) облiгацiй публiчного акцiонерного товариства «Ельвортi» загальною номiнальною вартiстю 80 000 000 (вiсiмдесят 
мiльйонiв) гривень, номiнальною вартiстю 1 000 (одна тисяча) гривень кожна, в кiлькостi 80 000 (вiсiмдесят тисяч) штук двома серiями: «В» та 
«С», зокрема:- кiлькiсть облiгацiй в серiї «В» - 40 000 (сорок тисяч) штук, загальна номiнальна вартiсть облiгацiй в серiї «В» - 40 000 000 (сорок 
мiльйонiв) гривень, термiн обiгу облiгацiй серiї «В» - до 31 серпня 2027 року (включно);- кiлькiсть облiгацiй в серiї «С» - 40 000 (сорок тисяч) 
штук, загальна номiнальна вартiсть облiгацiй в серiї «С» - 40 000 000 (сорок мiльйонiв) гривень, термiн обiгу облiгацiй серiї «С» - до 29 лютого 
2028 року (включно); Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної 
номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу на дату 
прийняття цього рiшення 1257,895%Спосiб розмiщення – приватний. Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що 
розмiщуються: - Купувати облiгацiї у емiтента та учасникiв приватного розмiщення, перелiк яких визначений у рiшеннi про приватне 
розмiщення облiгацiй та проспектi емiсiї облiгацiй.- Продавати облiгацiї учасникам приватного розмiщення, перелiк яких визначений у рiшеннi 
про приватне розмiщення облiгацiй та проспектi емiсiї облiгацiй.- Отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на 
номiнальну вартiсть облiгацiй у кiнцi кожного вiдсоткового перiоду.- Отримати номiнальну вартостi облiгацiй при настаннi строку їх 
погашення або викупу облiгацiй емiтентом.- Подавати облiгацiї емiтенту для викупу згiдно з умовами рiшення про приватне розмiщення та 
проспекту емiсiї облiгацiй ПАТ «Ельвортi».- Здiйснювати з облiгацiями iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.- 
Отримати копiю зареєстрованого проспекту емiсiї облiгацiй та копiю зареєстрованих змiн до проспекту емiсiї облiгацiй (у разi внесення таких 
змiн).Спосiб оплати цiнних паперiв: в нацiональнiй валютi Українi – гривнi.Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання 
отриманих коштiв: погашення кредиторської заборгованостi ПАТ «Ельвортi», зокрема: Фiнансовi ресурси на загальну суму 80 000 000 
(вiсiмдесят мiльйонiв) гривень, залученi вiд розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї «В» та серiї «C», у 
повному обсязi будуть використанi на погашення кредиторської заборгованостi ПАТ «Ельвортi», зокрема: 7 450 000 (сiм мiльйонiв чотириста 
п‘ятдесят тисяч) гривень будуть використанi на повернення поворотної фiнансової допомоги ПрАТ «Ельвортi Груп» (договiр про фiнансову 
допомогу на зворотнiй основi №568/310 вiд 16.05.2014р.); 72 550 000 (сiмдесят два мiльйони п‘ятсот п‘ятдесят тисяч) гривень будуть 
використанi на повернення позики ПНВIФ «Партнер –Фонд» ТОВ КУА «Партнер – Iнвест» (договiр позики №402/310 вiд 



№ 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 

23.03.2015р.)Прiзвища, iмена та по батьковi членiв Наглядової ради, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв; вiдомостi про 
кiлькiсть цiнних паперiв емiтента, якими вони володiють: голова наглядової ради Штутман Павло Леонiдович володiє акцiями емiтента у 
кiлькостi 1826759 штук, член наглядової ради Попов Михайло Iванович володiє акцiями емiтента у кiлькостi 982454 штуки, член наглядової 
ради Стонога Валентин Михайлович (представник акцiонера ПрАТ "Ельвортi Груп") акцiями емiтента не володiє, член наглядової ради 
Щербина Ольга Володимирiвна (представник акцiонера ПрАТ «КПК ») акцiями емiтента не володiє.Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї 
цiнних паперiв: порядок та умови конвертацiї облiгацiй у власнi акцiї емiтента не передбаченi.Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту 
емiсiї вiдсутня. 
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