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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що згідно рішення Правління ПрАТ «Україна
Футбол Інтернешнл» (Протокол №27 від 15 січня 2015 року)

річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл» відбудуться 10 березня 2015 року о 12 годині за адресою: м. Київ, Кловський
узвіз, 10. Початок реєстрації представників акціонерів об 11-00, закінчення
реєстрації об 11-45.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде
складено станом на 24 годину 5 березня 2015 року.
Порядок денний:
1. Про затвердження звіту Ревізора ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл»
за 2014 рік.
2. Про роботу Правління, доходи та витрати ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл» у 2014 році.
3. Про баланс ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл» станом на 31 грудня
2014 року та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за
2014 рік.

4. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл»,
виплату дивідендів акціонерам за 2014 рік.
5. Про нову редакцію Статуту ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл».
6. Про Голову Наглядової ради ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл».
7. Про Голову та склад Правління ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл.
8. Про Ревізора ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл».
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про план доходів та витрат ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл» на
2015 рік.
Для участі у річних загальних зборах акціонерів представникам необхідно мати документ, що посвідчує особу, або доручення, оформлене у встановленому порядку.
Представники акціонерів можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ,
Кловський узвіз, 10 (6 та 9 березня з 10 до 18 години). Відповідальна особа
за ознайомлення з документами – Шляхтич Кирило Олександрович (тел.
044-521-05-12).
Голова правління 	Лашкул В.Г.
ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

Приватне акцiонерне
товариство «Завод крупних електричних
машин»
Повне найменування емітента:

Код за ЄДРПОУ: 30769085
Місцезнаходження: 74900, Нова Каховка, Першотравнева, 35А
Міжміський код, телефон та факс: 05549 79500, 05549 79500
Електронна поштова адреса: zkem@nk.rosenergomash.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: zkem.com.ua
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особливої інформації:
Зміна складу посадових
осіб емітента
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III. Підпис
ІІІ.підтверджує
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но із
2.законодавством.
Найменування посади
Голова правлiння
Сергiй Євгенiйович,
р.
ГоловаДегерменджи
Правлiння МАЛИНСЬКА
Олена 15.01.2015
Олександрiвна
19.01.2015 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:
Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз", код за
ЄДРПОУ емітента 32987822; місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056) 37397-99; електронна поштова адреса емітента: mt@academy.in.ua; адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: mt.proemitent.info; вид особливої інформації:
відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
2. Текст повідомлення:
Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" (далі - Товариство) повідомляє, що 19.01.2015 р. від депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України" було отримано реєстр власників. Пакет власника акцій Товариства "фізичної особи" складав 33,3333% голосуючих акцій
Товариства. З урахуванням відчужених акцій Товариства, розмір частки
"фізичної особи" складає 25,3325% голосуючих акцій Товариства.
3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз" Фещенко Н.А.
19.01.2015 р.
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інформаційне повідомлення
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «НЕПТУН СОЛАР»

(Товариство)
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів
акціонерів, які відбудуться «20» лютого 2015 року о 12.00 годині
за адресою: 56520, Миколаївська область, Вознесенський район,
с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових
Загальних зборах буде проводитись у день проведення Загальних зборів акціонерів (20 лютого 2014 р.) з 11.00 години до 11 години 45 хвилин
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АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
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район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1.
"КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
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Дата складення Переліку
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про виникнення
інформації
про2015
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встановленому
законодавствомБЮпро
ПУБЛІЧНЕ
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.
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акцій Товариства
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Товариства
повноважень
"Академія
Інвестментс"
складаєдиректору
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Леніна, буд.
код за
ня змін до
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умов
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ЄДРПОУ
38903109)
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Товариства.
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акцій Товариства
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Відповідно до ст. 38 Закону 3.
України
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з питань Порядку
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не відповідальність
пізніше ніж за 20 згідднів
міститься
в повідомленні,
такожним
визнає,акціонером
що вона несе
до із
дати
проведення Загальних зборів. Зміни вносяться лише шляхом
но
законодавством.
включення нових питань
та проектів
Директор
ПАТ рішень.
"КБ "Транспортер" Руденко Т.М.
Пропозиції до порядку денного Загальних зборів подаються
у пись19.01.2015
р.
мовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменування) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу
належних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту
рішення. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до
складу органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /
або клас акцій, що належать кандидату.
Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні товариства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою:
56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка,
пл. Центральна, буд. 1
З проектами документів, що стосуються Загальних зборів і є необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери
можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (56520,
Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1) у робочі дні з 9-00 години до 18-00 години, а в день
проведення загальних зборів – за місцем їх проведення : 56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1.
Довідки за телефонами: (0512) 50-03-17 та за місцем знаходження
Товариства (56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1).
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Генеральний директор 	О.М.Чайка
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА
НА ПРИДБАННЯ РОЗМІЩУВАНИХ АКЦІЙ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУТОК»

На виконання вимог ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства»,
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУТОК», ідентифікаційний код юридичної особи 25635581, місцезнаходження 01034,
м. Київ, вул. Пушкінська, будинок 7, надалі – «Товариство» чи «ПрАТ «УКР
ГАЗВИДОБУТОК», повідомляє про можливість реалізації акціонерами Товариства переважного права на придбання акцій Товариства, що розміщуватимуться відповідно до рішення про збільшення розміру статутного
капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та
рішення про здійснення закритого (приватного) розміщення акцій Товариства, прийнятих позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 05.12.2014 року (протокол №22).
Дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій: 740
(сімсот сорок) простих іменних акцій в бездокументарній формі існування.
Ціна розміщення: Розміщення акцій здійснюється за їх ринковою вартістю – 11 154,00 грн. (одинадцять тисяч сто п’ятдесят чотири гривні) за
1 (одну) акцію.
Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких
акціонер має переважне право:
Акціонеру надається переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом
приватного розміщення (05 грудня 2014 року).
У випадку, коли кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, складає не цілу кількість акцій, така кількість акцій
округлюється за математичним правилом «округлення до найближчого
цілого».
Умовами розміщення не передбачено отримання від акціонерів письмової відмови від використання свого переважного права на придбання акцій.
Строк і порядок реалізації акціонерами Товариства переважного
права на придбання акцій Товариства:
У строк з 05 лютого 2015 року по 25 лютого 2015 року включно, здійснюється реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій, щодо
яких прийнято рішення про приватне розміщення.
Адреса реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій:
Україна, 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5, корпус 2, літера В1, 3 поверх,
кімната 21, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУТОК».
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право в строк з
05 лютого 2015 року по 25 лютого 2015 року включно, в робочі дні, в межах
робочого часу Товариства, подає Товариству на ім‘я Директора Товариства
письмову заяву про придбання акцій (надалі за текстом – Заява).
У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер не надав Заяву,
вважається, що акціонер відмовляється від використання свого переважного права на придбання акцій.
Реєстрація Заяв здійснюється в день їх надходження про що ставиться
відповідна відмітка Товариства.
Заява повинна містити повне найменування заявника; місцезнаходження юридичної особи згідно установчих документів; поштову адресу; реквізити свідоцтва / виписки про державну реєстрацію: серія, номер, дата видачі, ким видано, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – для юридичної
особи – резидента або реєстраційний код з торгового (судового, банківського) реєстру країни реєстрації юридичної особи – нерезидента; контактний телефон, факс; прохання про продаж відповідної кількості акцій в порядку реалізації переважного права за ціною розміщення акцій на загальну
суму (цифрами та прописом); номер рахунку в цінних паперах, відкритий у
депозитарній установі; посилання на те, що акціонер ознайомлений з умовами випуску та розміщення акцій; дату складання заяви. Заява має бути
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- Публічне акціонерне товариство «Полтавське»; 2.Код за ЄДРПОУ емітента- 05384910;
3.Місцезнаходження – 38721, Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Кротенки,
вул.Леніна, 17; 4.Міжміський код, телефон та факс: 0532-55-57-62; 5.Електрон
на поштова адреса – 05384910@atrep.com.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації –
http://05384910.smida.gov.ua; 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог
глави 1 розділу IІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього положення - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

засвідчена підписом уповноваженої особи та скріплена відбитком печатки
(за наявності).
Повноваження представників (уповноважених осіб) мають бути підтверджені відповідними документами.
Датою подання заяви вважається дата її реєстрації в журналі. Заяви не
розглядаються, якщо заяви надійшли до Товариства не в межах строків
подання заяв або надійшли засобами електронного зв‘язку та факсом.
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право та подав
Заяву, в строк з 05 лютого 2015 року по 25 лютого 2015 року включно, перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій,
що ним придбаваються.
У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав Заяву, однак не перерахував кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, на відповідний рахунок, вважається, що акціонер відмовився від
використання свого переважного права на придбання акцій.
Оплата акцій, що придбаваються в порядку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, здійснюється виключно грошовими
внесками, які юридичні особи, зареєстровані в Україні, здійснюють у національній валюті України (гривні), а іноземні юридичні особи - в гривні або
іноземній вільно конвертованій валюті (долар США, Євро) за офіційним
курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком
України на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих
іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків
(05.12.2014 р.)
Реквізити рахунків для перерахування коштів в оплату за акції:
- рахунок 26008140473901 – у національній валюті України (гривні);
- рахунок 26008140473901 – у іноземній вільно конвертованій валюті
(долар США, Євро);
в ПАТ «ЮНЕКС БАНК», м. Київ, код банку (МФО) 322539, ідентифікаційний код 20023569.
Одержувач коштів: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУТОК» (скорочено – ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК»), ідентифікаційний код 25635581.
В графі «Призначення платежу» платіжного документу зазначається:
«Оплата акцій ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» додаткового випуску. Без
ПДВ.»
У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що придбаваються
ним, або оплатив їх з порушенням умов оплати, встановлених цим рішенням, письмове зобов’язання про продаж акцій йому не видається, договір
не укладається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних
днів з дня затвердження Наглядовою радою Товариства результатів розміщення.
Після отримання від акціонера грошових внесків у сумі вартості акцій,
що ним придбаваються під час реалізації переважного права акціонерів на
придбання акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних
коштів, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Товариство
видає такому акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної
кількості акцій.
Укладання договорів купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонерами
були надані Заяви та перераховані відповідні грошові кошти здійснюватиметься протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками, який триватиме з 26 лютого 2015 року по 04 березня 2015 року
включно.
Неявка акціонера або його представника за адресою розміщення протягом строку укладання договорів купівлі-продажу є відмовою акціонера
від укладання договору купівлі – продажу акцій. У разі надходження кош
тів від акціонера і наступної неявки для укладання договору купівліпродажу, зазначені кошти повертаються акціонеру протягом 30 календарних днів з дня затвердження Наглядовою радою Товариства результатів
розміщення.
Інформація про права, які надаються власникам привілейованих
акцій (у разі розміщення привілейованих акцій): Розміщення Товариством привілейованих акцій не здійснюється.
ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК»
II.Текст повідомлення
Публічне акціонерне товариство «Полтавське» повідомляє, що рішенням
засідання наглядової ради від 19.01.2015р.(протокол № 1) звільнено за власним бажанням головного бухгалтера Довженко Тамару Пилипівну, паспорт серії
КН № 542820 вид.27.01.1998р. Полтавським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.,
часткою в статутному капіталі емітента не володіє, перебувала на посаді з
28.10.2009р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посада головного бухгалтера залишається вакантною.
III.Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
2.Директор
(підпис) С.В.Манжос
19.01.2015р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Агентство по рефінансуванню
житлових кредитів»

Публічне акціонерне товариство
«Агентство по рефінансуванню
житлових кредитів»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості: 1.1. Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 38040228 1.3. Місцезнаходження – 01033, м.Київ, вул. Гайдара,50, літера «В» 1.4. Міжміський код, телефон та факс – (044) 201-31-11, (044) 201-31-14 1.5. Електронна поштова
адреса – office@re-finance.com.ua 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації –
www.re-finance.com.ua 1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог
глави 1 розділу IІI або інформації про іпотечні цінні папери відповідно до
вимог глави 2 розділу III цього Положення - Зміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.
ІІ. Текст повідомлення: 17.01.2015 р. внесено зміни до реєстру іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій серії «А», згідно рішення
прийнятого Головним бухгалтером - начальником Управління обліку, бюджетування та звітності ПАТ «АРЖК» (Рішення від 17.01.2015 р.) щодо
вилучення іпотечних активів зі складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій серії «А», та включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій серії «А». Випуск іпотечних облігацій, щодо якого прийнято рішення (дата реєстрації та номер
свідоцтва про реєстрацію, вид іпотечних облігацій) : звичайні іпотечні облігації серії «А», свідоцтво про реєстрацію випуску № 1/4/2012/, дата реєстрації 09 жовтня 2012 року. Частка (у відсотках) іпотечних активів (інших
активів) у складі іпотечного покриття, щодо яких відбулися зміни:
17.01.2015 р. до реєстру іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій серії «A» внесено зміни: виключено іпотечних активів – 4,47% та включено іпотечних активів – 7,48%. Причина прийняття рішення щодо зміни
іпотечних активів у складі іпотечного покриття: у відповідності до Глави ІІ
Розділу ІІ та у зв’язку із невідповідністю іпотечних активів вимогам, викладеним в Главі І Розділу ІІ «Положення про іпотечне покриття звичайних
іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та
управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій», затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1902 від 27.12.2012 р., та для запобігання
перевищення встановленого коефіцієнту іпотечного покриття 0,85 в іпотечному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «А». Іпотечні
активи(інші активи) (їх найменування та вартість) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи
(інші активи) (їх найменування та вартість), щодо яких прийнято рішення
про включення до складу іпотечного покриття: виключено 17.01.2015 р.,
вартість іпотечних активів – 8 234 537,16 грн. включено 17.01.2015 р., вартість іпотечних активів – 13 763 301,53 грн.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова
Правління ПАТ «АРЖК» Волков С.С. 19.01.2015р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості: 1.1. Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 38040228 1.3. Місцезнаходження – 01033, м.Київ, вул. Гайдара,50, літера «В» 1.4. Міжміський код, телефон та факс – (044) 201-31-11, (044) 201-31-14 1.5. Електронна поштова
адреса – office@re-finance.com.ua 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації –
www.re-finance.com.ua 1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог
глави 1 розділу IІI або інформації про іпотечні цінні папери відповідно до
вимог глави 2 розділу III цього Положення - Зміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.
ІІ. Текст повідомлення: 17.01.2015 року внесено зміни до реєстру
іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій серії «В», згідно рішення прийнятого Головним бухгалтером - начальником Управління
обліку, бюджетування та звітності ПАТ «АРЖК» (Рішення від
17.01.2015 р.) щодо включення іпотечних активів, на заміну вилучених
іпотечних активів, до складу іпотечного покриття звичайних іпотечних
облігацій серії «В».Випуск іпотечних облігацій, щодо якого прийнято рішення (дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію, вид іпотечних облігацій) : звичайні іпотечні облігації серії «В», свідоцтво про реєстрацію випуску № 1/4/2013/, дата реєстрації 15.01. 2013 року. Частка
(у відсотках) іпотечних активів (інших активів) у складі іпотечного покриття, щодо яких відбулися зміни: 17.01.2015 р. до реєстру іпотечного
покриття звичайних іпотечних облігацій серії «В» внесено зміни: виключено іпотечних активів – 3,57% та включено іпотечних активів – 5,98%.
Причина прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: у відповідності до Глави ІІ Розділу ІІ та у зв’язку із
невідповідністю іпотечних активів вимогам, викладеним в Главі І Розділу ІІ «Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій,
порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним
покриттям звичайних іпотечних облігацій», затвердженого Рішенням
НКЦПФР № 1902 від 27.12.2012 р., та для запобігання перевищення
встановленого коефіцієнту іпотечного покриття 0,9 в іпотечному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «В». Іпотечні активи (інші активи) (їх найменування та вартість) у складі іпотечного покриття, щодо
яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи (інші активи)
(їх найменування та вартість), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття: виключено 17.01.2015 р., вартість
іпотечних активів – 3 662 485,36 грн., включено 17.01.2015 р., вартість
іпотечних активів – 6 136 009,97 грн. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно з законодавством.Голова Правління ПАТ «АРЖК» Волков С.С. 19.01.2015р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ»

загальних акціонерних зборів, звернувшись за адресою Товариства, в робочі дні з 09:00 год. до 17.00.
Відповідальна особа Секретар Наглядової Ради
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
108854
113200
Основні засоби, нематеріальні активи
102201
107623
Відстрочені податкові активи
125
103
Запаси
121
111
Сумарна дебіторська заборгованість
1445
902
Грошові кошти та їх еквіваленти
4962
4461
Нерозподілений прибуток
107185
111521
Власний капітал
107638
111974
Статутний капітал
385
385
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
1216
1226
Чистий прибуток (збиток)
5593
5388
Середньорічна кількість акцій (шт.)
366480
366480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
15
16
Наглядова Рада

(ЄДРПОУ 21531523) місце знаходження: м. Київ, вул. Фрунзе, 39
тел. (044) 417-66-15
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які
відбудуться: 26 лютого 2015 року о 14:00 год. за адресою: м.Київ, 04080,
вул. Фрунзе, 39 (3 поверх)
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 13:00 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів
складається станом на 24 год. 20 лютого 2015 р.
Порядок денний:
1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за
2014 рік.
2. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та його затвердження.
3. Затвердження річних фінансових результатів та балансу Товариства
за 2014 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2014 рік, терміни та порядок виплати дивідендів.
Для участі у чергових загальних зборах акціонерів необхідно мати паспорт, уповноваженим представникам мати паспорт та доручення на право
представляти інтереси акціонера на загальних зборах, оформлене згідно
чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами підготовки до чергових
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО «ХЛIБ
ПРИАЗОВ'Я»

02080782
87632, Новоазовський район,
смт. Сєдове , вул. Калiнiна, 98
4. Міжміський код, телефон та факс (06296)3-14-68 (06296)3-14-68
5. Електронна поштова адреса
nina-nikolaeva@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://02080782.smida.gov.ua/
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення
За даними, отриманими вiд ТОВ «Сiльськогосподарськi iнвестицiї»
(публiчна безвiдклична пропозицiя для акцiонерiв отримана 16.01.15р.), у
системi реєстру ПРАТ «ХЛIБ ПРИАЗОВ'Я» вiдбулась змiна власникiв цiнних
паперiв, що володiють 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
- пакет власника акцiй – юридичної особи – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»
(код за ЄДРПОУ 00191129, мiсцезнаходження: 87504, м. Марiуполь, вул. Левченка, буд. 1), який складав 1 221 334 акцiї або 87,2381% вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй, зменшився та став дорiвнювати 0 шт. акцiй, або 0%.
- пакет власника акцiй – юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Сiльськогосподарськi iнвестицiї» (код за ЄДРПОУ
38769501, мiсцезнаходження: 83114, м. Донецьк, пр-т Панфiлова, б. 21, корпус 6), який складав 0 шт. акцiй або 0%, збiльшився та став дорiвнювати
1 221 334 акцiї або 87,2381% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Вдовенко Володимир Андрiйович
Генеральний директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
22.01.2015
(дата)

ПАТ «ДНІПРОМЕТИЗ»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Дніпрометиз»
Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариства
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05393145
Місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Газети
«Правда», 20
Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 376-25-74, (факс)
376-26-70
Електронна
поштова
адреса
емітента:
nv.krivosheeva@dm.
severstalmetiz.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.dneprometiz.com.ua
Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Про зміну
складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення
20.01.2015р. між ПАТ «Дніпрометиз» в особі генерального директора Якушева О.С. та членом Наглядової ради Товариства Видріним Сергієм Вікторо-

ТОВАРИСТВО «ХЛIБ
ПРИАЗОВ'Я»

02080782
87632, Донецька обл., Новоазовський район, вул. Калiнiна, 98
4. Міжміський код, телефон та факс (06296)3-14-68 (06296)3-14-68
5. Електронна поштова адреса
nina-nikolaeva@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://02080782.smida.gov.ua/
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням одноособового члена Наглядової ради ПРАТ «ХЛIБ
ПРИАЗОВ'Я» («Товариство») вiд 16.01.2015р. №18 подовжено контракт з
Генеральним
директором
Товариства
Вдовенко
Володимиром
Андрiйовичем (паспорт ВА №072806, виданий 02.12.1995р. Новоазовським РВ УМВС України в Донецькiй областi), на 12 (дванадцять) мiсяцiв,
з 31.12.2014р. до 31.12.2015р. включно.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: обрано на посаду з
06.05.2011р.
Контракт подовжується на строк з 31.12.2014р. до 31.12.2015р.
включно.
Перелiк посад, якi обiймала посадова особа останнi п’ять рокiв:
2009 - травень 2011 – Голова Правлiння ВАТ «Хлiб Приазов’я»;
06.05.2011– теперiшнiй час - Генеральний директор ПРАТ «ХЛIБ
ПРИАЗОВ’Я». Часткою у статутному капiталi не володiє. Судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Вдовенко Володимир Андрiйович
Генеральний директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
22.01.2015
(дата)
вичем підписано додаткову угоду до договору з членом Наглядової ради ПАТ
«Дніпрометиз» про надання послуг від 28.03.2014р., укладеного ПАТ «Дніпрометиз» з Видріним С.В., про припинення дії зазначеного договору та припинення повноважень члену Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» Видріна Сергія
Вікторовича. Додаткова угода набрала чинності з дати її підписання.
Таким чином, повноваження члену Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз»
Видріна Сергія Вікторовича припинено 20.01.2015р. за його власним бажанням на підставі добровільної заяви Видріна С.В., отриманої Товариством за два тижні до дати фактичного припинення повноважень, як те
передбачено ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства».
Видрін С.В. володіє 1 (однією) акцією ПАТ «Дніпрометиз» (0,00008% СК),
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоду на
розкриття паспортних даних не надав. Загальних строк перебування Видріна
С.В. на посаді члену Наглядової ради – 3 роки 8 міс. (з 25.05.2011р.).
Новий член Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» не обирався, Наглядова рада діє у складі 4 (чотирьох) членів.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Генеральний директор ПАТ «Дніпрометиз»
О.С. Якушев

Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство
«Українська акціонерна страхова
компанія АСКА-ЖИТТЯ»
2. Код за ЄДРПОУ
24309647
3. Місце знаходження
03186 місто Київ, вулиця Авіаконструктора Антонова, будинок 5
4. Міжміський код та телефон, факс (044) 492-84-92

5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідно до вимог глави
2 розділу III цього Положення

Office@aska-life.com.ua
www.aska-life.com.ua
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ІІ. Текст повідомлення
Зміни
Паспортні дані
Прізвище,
Розмір
(призначефізичної особи
ім’я, по
частки в
но,
(серія, номер,
Дата
батькові
статутнозвільнено,
дата видачі,
прийнятабо повне
му
обрано
Посада*
орган, який
тя
найменукапіталі
або
видав)** або код
рішення
вання
емітента
припинено
за ЄДРПОУ
юридичної
(у
повноваюридичної
особи
відсотках)
ження)
особи
1
2
3
4
5
6
16 січня Припинено Ревізор
Дугадко
Згоди на
0%
2015 року повнова- акціонерГанна
розкриття
ження
ного
Олексанпаспортних
товариства дрівна даних не надано
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська
акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» 16.01.2015.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про
рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство
«Європейський Страховий Союз»

2. Код за ЄДРПОУ: 33552636
3. Місцезнаходження: 01025, м. Київ, вул. Володимирська, буд.7, оф.1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 593-89-46
5. Електронна поштова адреса: nik@eiu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.eiu.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
ІІ. Текст повідомлення
19.01.2015 на засіданні Правління Товариства прийнято рішення про
ліквідацію відокремлених структурних підрозділів Товариства (Протокол
засідання Правління № 100 від 19.01.2015). Причини ліквідації: суттєве
скорочення страхових послуг по Херсонському регіону, припинення надання страхових посуг в Автономінй республіці Крим, незадовільні показники
та збитковість в роботі Департаменту страхування Херсонського регіону
№ 2 регіону Приватного акціонерного товариства «Європейський страховий союз», Департаменту страхування АР Крим Приватного акціонерного
товариства «Європейський страховий союз», Сімферопольського відділення Департаменту страхування АР Крим Приватного акціонерного товариства «Європейський страховий союз». Таким чином, відповідно до рішення
Правління (Протокол засідання Правління № 100 від 19.01.2015) ліквідовано наступні структурні підрозділи: Департамент страхування Херсонського
регіону №2 Приватного акціонерного товариства «Європейський страховий союз», місцезнаходження: 73003, Херсонська область, м. Херсон, вул.
Морська, буд. 2/4, Департаменту страхування АР Крим Приватного акціонерного товариства «Європейський страховий союз», місцезнаходження:
98300, АР Крим, м. Керч, вул. Театральна, 26, Сімферопольського відділення Департаменту страхування АР Крим Приватного акціонерного товариства «Європейський страховий союз», місцезнаходження: 95000, м. Сімферополь, вул. Леніна, 14 оф. 1.
Для здійснення своєї діяльності на Департаменти страхування Херсонського регіону № 2, АР Крим, а також на Сімферопольське відділення Департаменту страхування АР Крим Товариства були покладені такі основні
завдання:
1. Забезпечення продажу страхових продуктів Товариства у відповідності з діючим законодавством, рішеннями, розпорядженнями органів
управління, виконавчого органу Товариства.
2. Забезпечення первинного врегулювання збитків за укладеними договорами страхування Товариства.
3. Забезпечення супроводження укладених договорів страхування.
Відповідно до покладених завдань, Департаменти страхування Херсонського регіону № 2, АР Крим, а також на Сімферопольське відділення Департаменту страхування АР Крим Товариства виконували наступні функції:
1. Вивчення потреб регіонального ринку в існуючих та нових страхових
продуктах.
2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення діючих або розробці нових страхових продуктів Товариства.
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Рішення про припинення повноважень прийняте у зв’язку із виробничою
необхідністю.
Повноваження Ревізора акціонерного товариства, що покладались на Дугадко Ганну Олександрівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припинено з 16 січня 2015 року. Нікого не обрано на посаду замість
особи повноваження якої припинено.
Володіє часткою у статутному капіталі емітента 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Перебувала на посаді з 26.04.2012 по 16.01.2015
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
2.Генеральний директор О.Б. Пантова
_____________
______
___________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
М.П. 		
21.01.2015
			
(дата)

3. Надання пропозицій щодо формування бюджету Департаменту (Відділення) на відповідний фінансовий рік, його узгодження та виконання.
4. Контроль за впровадженням продажу страхових продуктів Товариства;
5. Здійснення продажу страхових продуктів Товариства індивідуальним
та корпоративним клієнтам:
5.1. здійснення аналізу відповідного сегменту ринку та вибір корпоративних осіб клієнтів;
5.2. формування бізнес-пропозицій щодо страхування потенційних ризиків корпоративних клієнтів у відповідності із страховими продуктами Товариства;
5.3. проведення переговорів та укладання договорів страхування згідно
діючого законодавства та отриманих Товариством ліцензій.
6. Організація роботи агентів, щодо продажу страхових продуктів Товариства на підставі відповідних угод із Товариством.
7. Надання пропозицій по організації агентських продаж, підготовки плану рекламних заходів з підтримки продажу страхових продуктів Товариства
у регіоні, організація проведення відповідних рекламних заходів.
8. Здійснення роботи щодо врегулювання збитків за укладеними Товариством договорами страхування в межах повноважень персоналу
Департаменту (Відділення) згідно нормативних документів Товариства.
9. Забезпечення належних умов праці працівників Департаменту (Відділення).
10. Здійснення заходів щодо:
10.1. техніки безпеки та охорони праці працівників Департаменту (Відділення);
10.2. схоронності майна, що знаходяться у користуванні Департаменту
(Відділення);
11. Здійснення отримання, зберігання та ведення обліку бланків страхових документів, в т.ч. з використанням програмних засобів Товариства.
12. Здійснення роботи щодо належної експлуатації транспортних засобів, згідно нормативних документів Товариства.
13. Ведення належного діловодства:
13.1. впровадження номенклатури справ Департаменту (Відділення),
затвердженої Товариством;
13.2. здійснення реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції згідно
окремих письмових журналів;
13.3. здійснення реєстрації внутрішніх організаційно-розпорядчих документів Департаменту (Відділення) згідно письмового журналу.
14. Забезпечення пропозицій по підбору кадрового резерву Департаменту (Відділення).
15. Взаємодія з державними органами, підприємствами і установами в
межах існуючих повноважень.
16. Надання Товариству інформації щодо укладених Департаментом
(Відділенням) та агентами договорів страхування відповідно до встановленої процедури та строків.
17. Надання уповноваженим працівникам Товариства інформації,
пов’язаної з ідентифікацією отриманих страхових платежів за укладеними
Департаментом (Відділенням) договорами страхування.
18. Надання канцелярії Товариства оригіналів примірників укладених
договорів страхування, інших документів, відповідно до встановленої в Товаристві процедури.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правілння _____________ Ануфрієв Ігор Вячеславович
19 січня 2015 року
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АСГАРД ХОЛДИНГ»

2. Код за ЄДРПОУ
37841754
3. Місцезнаходження
83015 м. Донецьк пр.Б.Хмельницького, 102
4. Міжміський код, телефон та факс
(062) 343-45-72 (062) 343-45-71
5. Електронна поштова адреса
37841754@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
http://37841754.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з

нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
17.01.2015 року припинені повноваження Ревізора Товариства Авілової
С.В. на підставі рішення Установчих зборів Товариства (протокол №1 Установчих зборів від 17.01.2012 року) та цивільно-правового договору, укладеного з ревізором Товариства, у зв'язку з закінчення строку дії повноважень.
Згода на розкриття паспортних даних не була надана.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.
На посаду ревізора Товариства нікого не обрано.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Директор
Бакакін О.А.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»(36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6, код ЄДРПОУ
00110792) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення, відповідно
до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергових
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «12» лютого
2015 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 36029, м. Полтава, площа
Павленківська, 1, (Будинок культури АТ «Полтавський турбомеханічний
завод», кім.№1).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про необхідність погодження додаткових угод до договорів, укладених Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль».
3. Про попереднє схвалення вчинення Товариством в період з дати
проведення даних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства
по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2015 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж
25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової
звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати
3 000 000 000,00 грн. (три мільярди грн. 00 коп.), предметом (характером)
яких є:
• одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових
зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;
• залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/
іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання
зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення
зобов’язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених
угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ»,
будь-яким іншим банком;
• зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов’язань, зміна
відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов’язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо).
4. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна
перевищувати 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди грн. 00 коп.), з усіма
можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних позачергових Загальних зборів
акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2015 році (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства,
яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- затверджувати перелік суб‘єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов‘язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів
управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до
них.
Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до
іноземних валют.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
позачергових загальних зборах: станом на 24-00 годину «06» лютого
2015 року.
Реєстрація учасників позачергових загальних зборів відбуватиметься: «12» лютого 2015 року з 12 години 00 хвилин до 13 години 50 хвилин в Будинку культури АТ «Полтавський турбомеханічний завод», кім.№1,
за адресою: 36029, м. Полтава, площа Павленківська, 1. Для реєстрації
учасникам мати при собі документ, який посвідчує особу. Представникам
акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформлену згідно чинного
законодавства України.
Місце ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, б. 6, кім. №113 у приміщенні АТ «Полтавський турбомеханічний завод» в робочі дні з 08 год.
00 хв. до 17 год. 00 хв., перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а в день
проведення позачергових загальних зборів акціонерів також за адресою:
36029, м. Полтава, площа Павленківська, 1, (Будинок культури АТ «Полтавський турбомеханічний завод», кім.№1).
Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами,
пов’язаними з порядком денним: Від дати надіслання повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через представників, повноваження яких
належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів акціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх
проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера
– юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно
даних зведеного облікового реєстру). Ознайомлення акціонерів з документами здійснюється директором Товариства – Одаренко Костянтином
Юрійовичем.
Довідка за телефоном: (0532) 51-15-13. Наглядова рада Товариства
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№13, 21 січня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО";
2. Код за ЄДРПОУ: 14352406;
3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд.3;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 787-02-64 (056) 787-0263;
5. Електронна поштова адреса: Aleksandra.Korsun@creditdnepr.com;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://creditdnepr.com.ua/;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
На пiдставi наказу №40-вк вiд 17.01.2015 р. було призначено Головним бухгалтером ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" КРИКУН Людмилу Володимирiвну (паспорт МК468048, виданий 26.03.1997 Московським МВ
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi).
Частка, якою володiє в статутному капiталi (фондi) емiтента складає
0,00%. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 03.01.2007 р. 09.01.2015 р. - Головний бухгалтер АКIБ "УкрСиббанк" - заступник начальника Департаменту фiнансiв.
Крикун Л.В. вступає на посаду Головного бухгалтера ПАТ "БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО" після надання письмової згоди на це Національним
банком України.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння МАЛИНСЬКА Олена Олександрiвна
19.01.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
"ТРАНСПОРТЕР"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР"; код за ЄДРПОУ емітента: 33516488; місцезнаходження: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А,
блок 1, міжміський код, телефон та факс: (056) 373-97-93, електронна
поштова адреса: kb_transporter@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації transporter.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій
2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР" (далі - Товариство) повідомляє, що 19.01.2015 р.
від депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України" був отриманий
реєстр власників. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного товариства Компанія з управління активами "Академія Інвестментс" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ
32836032) складав 11,1352% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій Товариства пакет простих іменних акцій ПрАТ КУА
"Академія Інвестментс" складає 9,9352% голосуючих акцій Товариства.
Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства
"Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний
фонд "Форвард" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код за
ЄДРПОУ 38903109) складав 20,7215% голосуючих акцій Товариства. З
урахуванням відчужених акцій Товариства пакет простих іменних акцій
ПАТ "ЗНВКІФ "Форвард" складає 0,4377% голосуючих акцій Товариства.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор ПАТ "КБ "Транспортер" Руденко Т.М.
19.01.2015 р.

1. Загальні
відомості:
бі Голови Ліквідаційної комісії
Фадєєва
Євгена Євгеновича, який діє на
Приватне
акціонерне
"Менеджмент
Технолоджіз",
код за
підставі
Положення
протовариство
Ліквідаційну
комісію ПАТ
ЗНВКІФ «ФІНАКЄДРПОУ
емітента 32987822;
місцезнаходження
м. ДніпропетТИВ»,
повідомляє,
що у зв’язку
із нестабільністю49000,
економічної
ситуації
ровськ,
вул.
буд. 30,
міжміський код,
телефон та факс:
(056)спіль373в
Україні
та Леніна,
зменшенням
інвестиційної
привабливості
інститутів
97-99; електронна поштова адреса емітента: mt@academy.in.ua; адреса
ного інвестування станом на 15 січня 2015 року учасником ПАТ ЗНВКІФ

«ФІНАКТИВ» прийнято рішення (оформлено Рішенням №2015-1 від
15.01.2015 р.) про дострокову ліквідацію ПАТ ЗНВКІФ «ФІНАКТИВ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38826501, реєстраційний код за
ЄДРІСІ 13300224).
Вимоги кредиторів до ПАТ ЗНВКІФ «ФІНАКТИВ» приймаються
протягом 2 місяців з моменту публікації цієї інформації за адресою
ТОВ «КУА «УКРЕНЕРДЖІ РЕСОУРСЕС ІНВЕСТМЕНТ ХАУС» - компанії з управління активами Фонду: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

II. Текст повідомлення
Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну
складу посадових осiб: загальнi збори акцiонерiв. Дата прийняття рiшення:
16.01.2015 р. Змiст рiшення iз зазначенням його пiдстав: обрання члена наглядової ради на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.Iнформацiя про посадову особу:- повна назва посади, на яку обрано: член наглядової ради;прiзвище, iм’я та по батьковi: Баландiн Костянтин Петрович;- паспортнi даннi:

посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних;- розмiр
пакета акцiй емiтента: 0 акцiй; - частка в статутному капiталi емiтента: 0 вiдсоткiв;обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: пiдставою обрання
стало рiшення загальних зборiв акцiонерiв емiтента;- iнформацiя про наявнiсть
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає;- строк, на який
обрано посадову особу: 3 роки;- iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, генеральний директор.
Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну
складу посадових осiб: загальнi збори акцiонерiв. Дата прийняття рiшення:
16.01.2015 р. Змiст рiшення iз зазначенням його пiдстав: обрання голови наглядової ради на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.Iнформацiя
про посадову особу:- повна назва посади, на яку обрано: голова наглядової
ради;- прiзвище, iм’я та по батьковi: Баландiн Костянтин Петрович;- паспортнi
даннi: посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних;розмiр пакета акцiй емiтента: 0 акцiй; - частка в статутному капiталi емiтента:
0 вiдсоткiв;- обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб:
пiдставою обрання стало рiшення загальних зборiв акцiонерiв емiтента;iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини: немає;- строк, на який обрано посадову особу: 3 роки;- iншi посади,
якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, генеральний директор, член наглядової ради.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Попович Iгор Миколайович
Директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
19.01.2015
(дата)

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Публічне
акціонерне
товариство
«Закри"МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"
тий
недиверсифікований
інвестиційний
Повідомлення
про виникнення
особливої
інформації
емітента
фонд
«ФІНАКТИВ»
(надалі – ПАТ
ЗНВКІФ
«ФІНАКТИВ»),
в осо-

сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: mt.proemitent.info; вид особливої інформації:
відомості про про
зміну
власниківособливої
акцій, яким
належить
10 і більше
Повідомлення
виникнення
інформації
(інформації
провідіпосотків
голосуючих
акцій
течні
цінні
папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
2. Текст
повідомлення:
(для опублікування
в офіційному
друкованому виданні)
Приватне акціонерне товариство
I. Загальні"Менеджмент
відомості Технолоджіз" (далі - Товариство)
повідомляє, що
19.01.2015
р. від депозитарію
ПАТ "Національ1. Повне найменування
емітента
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ний депозитарій України" було отримано реєстр власників. Пакет власника акцій Товариства "фізичної особи"ТОВАРИСТВО
складав 33,3333% "IНСТИТУТ
голосуючих акцій
IННОВАЦIЙНИХ
Товариства. З урахуванням відчужених
акцій Товариства, розмір частки
"фізичної особи" складає 25,3325% ТЕХНОЛОГIЙ
голосуючих акцій Товариства.
В
3. Підпис:
ЕНЕРГЕТИЦI
ТАінформації, що
Особа, зазначена нижче, підтверджує
достовірність
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННI"
міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згід2. Код
за ЄДРПОУ
34049447
но
з законодавством.
3. Місцезнаходження
04086, м.
Київ, ВУЛИ- Фещенко Н.А.
Директор ПрАТ "Менеджмент
Технолоджіз"
ЦЯ ПЕТРОПАВЛIВСЬКА,19.01.2015
будинок 40
р.
4. Міжміський код, телефон та факс 067-784-77-84 немає
5. Електронна поштова адреса
iit@cpaper.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, iit.cpaper.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

2. Код за ЄДРПОУ
37841948
3. Місцезнаходження
83015 м.Донецьк пр. Б.Хмельницького, 102
4. Міжміський код, телефон та факс
(062) 343-45-72 (062) 343-45-71
5. Електронна поштова адреса
37841948@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
http://37841948.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
17.01.2015 року припинені повноваження Ревізора Товариства Авілової Світлани Володимирівни на підставі рішення Установчих зборів Товариства (протокол №1 Установчих зборів від 17.01.2012 року) та цивільноправового договору, укладеного з ревізором Товариства, у зв'язку з
закінчення строку дії повноважень.
Згода на розкриття паспортних даних не була надана.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.
На посаду ревізора Товариства нікого не обрано.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Директор
Бакакін О.А.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)

4. Міжміський код, телефон та факс
емітента
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ
або інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю відповідно до вимог
глави 2 розділу IІІ цього Положення

ТОВАРИСТВО «КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК»

14361575
вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ,
01004
(044) 392 70 14; (044) 392 70 14
Yuliia.Fedorenko@credit-agricole.ua
http://credit-agricole.ua/ukr/about/
accounting/issuer-specialinformation/
Зміна складу посадових осіб
емітента

ІІ. Текст повідомлення
Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (надалi – «Банк») 19.01.2015 року було прийнято
рiшення обрати п. Ерве Жан-Жака, Фернанда, Клода на посаду Члена
Правлiння Банку з 03.02.2015 року строком на 5 рокiв вiдповiдно до статуту
Банку. Ерве Жан-Жак, Фернанд, Клод не володiє акцiями Банку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини
у сферi господарської, службової дiяльностi; згоди на розкриття паспортних
даних не надано. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: Радник
Члена Правлiння Банку з питань сiльського господарства.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься в повідомленні та визначає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління _____
Є.С. Чемерис
19.01.2015 року
М.П.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»

новини
НБУ усилил ответственность
инвесторов за выполнение плана
финоздоровления банков

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в
положение о применении мер воздействия за нарушение банковского законодательства, повысив, среди прочего, ответственность инвесторов за выполнение плана
финансового оздоровления или программы капитализации банков.
Как сообщается на веб-сайте НБУ, соответствующее
решение закреплено постановлением Нацбанка от
17 января №32, обнародованного Нацбанком.
Изменения подготовлены с учетом корректив, внесенных в украинское законодательство.
Постановлением, среди прочего, расширен перечень
оснований для применения мер воздействия к банкам: в
перечень таких оснований включено предложение куратора банка.
Кроме того, НБУ получил право требовать прекращения полномочий члена совета банка или внеочередного
созыва заседания совета банка.
Документом также расширен перечень критериев отнесения банка к категории проблемных.
НБУ также в 10 раз увеличил размер штрафа за ис-

кажение банками статистической отчетности: с
кредитно-финансовых учреждений могут взыскать сумму в размере 1 тыс. необлагаемых налогами минимумов (на сегодняшний день такой минимум - 17 грн), тогда как ранее – лишь 100 необлагаемых налогами
минимумов.

НБУ повысил ставку по депозитным
сертификатам «овернайт» с 7,5% до 11%

Национальный банк Украины (НБУ) с 20 января повысил ставку привлечения средств по депозитным сертификатам «овернайт» до 11% годовых с 7,5% годовых ставки, которая держалась с 19 августа 2014 года.
Как говорится в сообщении НБУ в понедельник, центральный банк также увеличил до 13% годовых ставки
по депозитным сертификатам сроком на 7, 14 и 30 дней,
тогда как с середины ноября прошлого года они держались на уровне соответственно 11%, 11,5% и 12% годовых.
Помимо этого, регулятор повысил ставку по депосертификам на срок 45 дней до 13,5% с 13% годовых.
Ставка по активным операциям - кредитам «овернайт» - осталась на прежнем уровне 17,5% годовых, как
и учетная ставка - 14% годовых.
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Индекс УБ во вторник утром отскочил
вверх, ПФТС остается в символическом
минусе

Рынок акций Украины начал торги во вторник разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор
«Украинской биржи» (УБ) к 11:05 кв повысился на 0,32%
- до 1032,24 пункта в рамках коррекции после обвального падения днем ранее, индекс ПФТС просел на 0,01% до 394,8 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подорожали акции
Авдеевского коксохимзавода (+3,07%), «Донбассэнерго» (+2,88%) и Алчевского меткомбината (+1,44%).
В «красной зоне» находились бумаги Райффайзен
Банка Аваль (-2,2%), «Мотор Сичи» (-0,51%) и «Укрнафты» (-0,51%).
Среди индексных акций ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам концерна «Стирол» (-6,33%),
Алчевского меткомбината (-2,86%) и Укрсоцбанка
(-1,52%).
Повышательную динамику демонстрировали акции
Стахановского вагоностроительного завода (+3,81%),
«Донбассэнерго» (+0,63%) и Северного ГОКа (+0,56%).

Индекс доверия к экономике Германии ZEW
в январе вырос до максимума за 11
месяцев

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев
(индекс доверия), рассчитываемый исследовательским
институтом ZEW, подскочил в текущем месяце до 48,4
пункта, максимума с февраля 2014 года, свидетельствуют данные организации.
В декабре значение показателя составило 34,9 пункта.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали его повышение в январе до 40 пунктов.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) 22 января проведет очередное заседание, по итогам которого может
принять решение о запуске масштабной программы выкупа гособлигаций с целью борьбы с дефляцией.
Ожидания запуска европейским ЦБ программы количественного смягчения (QE) способствовали подъему германского фондового индекса DAX до рекордного уровня и падению курса евро к доллару США до минимума за 11 лет.
«Я очень оптимистичен в отношении германской экономики - внутренние базовые факторы сильны, и с учетом ослабления евро и хорошей ситуации на рынке акций, перспективы экспортеров улучшаются, - отмечает
старший экономист ABN Amro Bank NV в Амстердаме
Эллин Шулинг. - Частично улучшение доверия связано с
ожиданиями запуска QE европейским ЦБ. Германия
только выиграет от этого».
Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике в январе поднялся до 22,4 пункта с декабрьских 10 пунктов. Эксперты
ожидали увеличения этого показателя до 13 пунктов.
Согласно ноябрьским прогнозам Еврокомиссии, ВВП
Германии в 2015 году увеличится на 1,1%. Бундесбанк
ожидает роста немецкой экономики на 1% в текущем
году и на 1,6% - в следующем.
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Brent стабильна на уровне $48,76 за
баррель, WTI дешевеет

Нефть Brent стабильна во вторник, WTI, торги которой
не проводились накануне в связи с праздничным днем в
США (День Мартина Лютера Кинга), дешевеет, сообщает
агентство Bloomberg.
Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской
бирже ICE Futures к 9:12 МСК снизились в цене на $0,08
(0,16%) - до $48,76 за баррель. К закрытию рынка в понедельник стоимость фьючерсов упала на $1,33 (2,65%)
и составила $48,84 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX)
уменьшилась к этому времени на $1,18 (2,42%) - до
$47,51 за баррель. В пятницу контракт подорожал на
$2,44 (5,28%), до $48,69 за баррель.
Падению стоимости WTI способствуют данные о ВВП
Китая за четвертый квартал прошлого года и весь
2014 год, которые не смогли вселить в инвесторов уверенность, что спрос на энергоносители в КНР поможет
свести на нет избыток нефти на мировом рынке.
Несмотря на то, что рост китайской экономики, составивший в прошедшем году 7,4%, оказался лучше ожиданий рынка (7,3%), он был самым слабым с 1990 года.
«Потребление нефти в Китае продолжает увеличиваться, и стране придется импортировать больше, однако эта тенденция может оказаться краткосрочной, - отмечает аналитик Nomura Holdings Inc. Гордон Квон. - В
данный момент скептический настрой трейдеров сохраняется».
Тем временем представитель госдепартамента США
по вопросам энергетики Амос Хокстейн заявил, что американское правительство позволит нефтяному рынку самому «решить, что происходит» со спросом и предложением.
По его словам, рынок «может скорректировать себя»
без вмешательства государства.
«У нас есть механизмы работы с нашими партнерами
по всему миру на тот случае, если произойдет что-то
чрезвычайное, однако, я думаю, сейчас не та ситуация», - заявил он в интервью Bloomberg.

J.P.Morgan ухудшил прогноз цен на Brent
на 2015-2016гг, ожидает роста до $90 в
2019г

Аналитики J.P. Morgan ухудшили прогноз цен на нефть
на ближайшие два года, сообщает MarketWatch.
По их мнению, в 2015 году марка Brent будет в среднем стоить $49 за баррель против ранее ожидавшихся
$82 за баррель, а в следующем году - $56,8 за баррель
против $87,75 за баррель.
«Мы видим существенные перепоставки нефти с риском падения цены марки Brent ниже $40 за баррель в
краткосрочной перспективе, если рынок не сможет абсорбировать чрезмерное предложение в размере
1,6 млн баррелей в сутки», - говорится в отчете банка.
В результате средняя цена нефти в марте может оказаться на уровне $38 за баррель.
При этом эксперты рассчитывают на U-образную динамику стоимости нефти в ближайшем будущем, в ре-
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зультате чего она может подняться до $90 за баррель в
2019 году.
По итогам прошлой недели котировки Brent с поставкой в марте упали на 2,2%, завершив «в минусе» восьмую неделю подряд.

«Данные о китайском ВВП были чуть лучше ожиданий, - отмечает аналитик Bank of America Merrill Lynch в
Токио Шусуке Ямада. - Это поддерживает пару доллар/
иена, динамика которой имеет четкую корреляцию с интересом инвесторов к риску».

Евро дешевеет относительно доллара во
вторник в ожидании новых
стимулирующих мер от ЕЦБ

Рост производства стали в КНР
замедлился в 2014г, экспорт резко вырос

Евро дешевеет во вторник относительно доллара
США и большинства основных мировых валют в ожидании новых стимулирующих мер от Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщает агентство Bloomberg.
Очередное заседание ЕЦБ пройдет 22 января, и, по
оценкам 93 экспертов, опрошенных Bloomberg, по его
итогам европейский Центробанк объявит о запуске программы выкупа активов объемом 550 млрд евро.
Курс европейской валюты может вырасти, если объем
нового стимулирования ЕЦБ не оправдает прогнозов,
полагает валютный аналитик Daiwa Securities Co. в Токио Юдзи Камеока.
«Понижательный потенциал стоимости евро в краткосрочной перспективе ограничен, поскольку рынки уже
заложили вероятность запуска Европейским ЦБ программы выкупа облигаций», - отмечает эксперт.
Курс евро к доллару США опустился в ходе торгов до
$1,1571 по сравнению с $1,1606 на закрытие рынка в понедельник.
Стоимость евро относительно иены увеличилась до
137,05 иены против 136,44 иены накануне, пара доллар/
иена подорожала до 118,44 иены по сравнению с 117,56
иены по итогам предыдущей сессии.
Ослабление иены во вторник связано с более сильными, чем ожидалось, данными о ВВП Китая за прошедший год, сократившими спрос на валюты «тихой гавани».
Рост китайской экономики, составивший в прошедшем
году 7,4%, оказался лучше ожиданий рынка (7,3%), однако был самым слабым с 1990 года.

Темпы роста производства нерафинированной стали
в Китае замедлились в 2014 году на фоне ослабления
внутреннего спроса и увеличения объемов экспорта, сообщает агентство Bloomberg.
Согласно данным Статистического управления КНР,
производство металла в прошедшем году увеличилось
лишь на 0,9% по сравнению с уровнем 2013 года - до
822,7 млн тонн.
В 2013 году производство стали в стране выросло на
7,5%.
В декабре производство стали в КНР увеличилось
впервые за четыре месяца - на 1,5%, до 68,09 тонн.
Темпы роста ВВП КНР в прошлом году замедлились
до 7,4% - минимального уровня с 1990 года. Несмотря
на снижение спроса на сталь, в частности, в строительном секторе страны, китайские сталепроизводители не
стремятся сокращать рабочие места и сокращать предприятия, предпочитая наращивать экспорт металла.
В 2014 году объем экспорта стали из Китая увеличился на 51% - до рекордных 93,78 млн тонн. В декабре экспорт стали вырос на 4,6% - до 10,17 млн тонн.
В прошедшем году КНР экспортировала 8,3% произведенной стали против 5,8% в 2013 году.
Согласно данным экспертов Sanford C.Bernstein, спрос
на сталь в Китае в прошлом году снизился на 0,8% - это
первое сокращение с 90-х гг. Избыточные мощности в
сфере производства стали в КНР оцениваются экспертами, как минимум, в 200 млн тонн.
При подготовке раздела «Новости» использованы
материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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