Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "КАМЕТ"
2. Код за ЄДРПОУ: 00241206
3. Місцезнаходження: 03062 м. Київ,, проспект Перемоги, будинок 65
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 400-05-55, (044) 443-93-33
5. Електронна поштова адреса: vizovi@kamet.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: kamet.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення про одержання позики та назва уповноваженого органу, що його
прийняв - Рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року про попереднє схвалення
значних правочинів; дата підписання договору - 30.11.2015 року, предмет договору - поворотна
(строкова) бепроцентна фінансова допомога в розмірі 279 838, 024 тис. грн., вид позики
(процентна, безпроцентна) - безпроцентна, сума одержаної позики - 279 838, 024 тис.грн.,
процентна ставка - безпроцентна, строк, на який надано позику, та умови повернення позики із
зазначенням активів, наданих у заставу, або інший спосіб забезпечення позики - по 31 грудня
2016 року, повернення позики може здійснюватись частками у безготівковій формі шляхом
перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПАТ "Дніпровагонмаш" не пізніше,
ніж 31.12.2016 р., активи у заставу не надавались, позика не забезпечена; дата зарахування
коштів на поточний рахунок - 01.12.2015 року; інформація про позикодавця із зазначенням його
найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження - ПАТ "Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 05669819, Україна, 51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, 4; вартість чистих активів 111 342 тис.грн., вартість активів емітента, розрахованих на початок року, - 133 288 тис.грн.;
співвідношення суми одержаної позики до вартості активів на початок року (у відсотках) - 210
%; мета використання коштів - для поповнення обігових коштів.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правлiння
Лєнь Є.О.
02.12.2015

