
ЗВІТ 

про результати розміщення облігацій 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГ ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 36125262 

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*) 

 

 

 Реєстраційний номер 28/2/2014-Т 

 

 Дата реєстрації «05» лютого 2014 року 

 

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення 

випуску (серії В) облігацій: 

запланована (згідно з рішенням про розміщення 

облігацій та проспектом емісії облігацій) 

20 лютого 2014 року 

фактична  20 лютого 2014 року 

2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення 

випуску (серії В) облігацій: 

запланована (згідно з рішенням про розміщення 

облігацій та проспектом емісії облігацій) 

20 грудня 2014 року 

фактична  19 вересня 2014 року 

3. Кількість облігацій у випуску (серії В): 

які пропонувалися для розміщення (згідно з 

рішенням про розміщення облігацій та 

проспектом емісії облігацій)  

50 000 (п’ятдесят тисяч) штук 

фактично розміщених 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук 

4. Загальна номінальна вартість випуску (серії 

В) облігацій: 

 

які пропонувалися для розміщення (згідно з 

тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску 

облігацій), грн. 

50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів грн. 

00 коп.) гривень 

фактично розміщених, грн.  50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів грн. 

00 коп.) гривень 

5. Загальна сума, на яку укладено договори з 

першими власниками у процесі розміщення 

випуску (серії В) облігацій, грн.  

50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів грн. 

00 коп.) гривень 

Облігації, придбані членами наглядової 

(спостережної) ради**  

 

Кількість (шт.): -- 

Сума, сплачена за облігації (грн.): -- 

Облігації, придбані членами виконавчого 

органу**  

 

Кількість (шт.): -- 

Сума, сплачена за облігації (грн.): -- 

Облігації, придбані працівниками емітента** Кількість (шт.): -- 

Сума, сплачена за облігації (грн.): -- 

 

   

 

 

Від емітента:  

 

  

Директор ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС»  
(посада) 

__________________ 

(підпис) 

М.П. 

 

Гусєв Д. С. 
 (прізвище, ім'я, по батькові) 

 



Від аудитора*:   

 

Директор ТОВ «Аудиторська фірма  

«Актив- Аудит» 
 (посада) 

 

 

__________________ 

(підпис) 

М.П. 

 

 

В.М. Мніщенко  

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Від андеррайтера:   
 

Умовами випуску андеррайтер не 

передбачений 

 

__________________ 

(підпис) 

М.П. 

 

 

_______________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Від фондової біржі,  

через яку здійснено публічне  

розміщення облігацій***:  

 

 

  

 

__________________________________ 
 (посада)  

 

 

___________ 
(підпис)  

М. П. 

 

_______________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові)  

Від Центрального депозитарію  

цінних паперів: 

  

 

______________________ 

(посада) 

 

__________________ 

(підпис) 

 

М.П. 

 

 

_______________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

__________  

* Для емітентів облігацій підприємств.  

** Заповнюється акціонерними товариствами.  

*** У разі публічного розміщення облігацій. 


