ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Для загального
користування

ПАТ “УКРБІЗНЕСБАНК”
Права вимоги за кредитними договорами: №4 та № 21.

Київ, вересень 2016

Загальна інформація про юридичну особу - боржника
Юридична особа - боржник входить у ТОП-20 кондитерських компаній України і є
одним із лідерів свого сегменту (доля ринку – 30%), має багаторічний досвід
успішної роботи на ринку кондитерської продукції (більше 60 років).
Компанія – боржник заснована у 1955 році в Донецькій області (територія
підконтрольна Україні) та представлене фабрикою виробництва кондитерських виробів
та соняшникової олії.
Виробництво високоякісної продукції здійснюється на сучасному обладнанні із
збереженням оригінальної рецептури та використанням натуральних інгредієнтів.

Компанія виробляє та реалізує: :
- халва: соняшникова, арахісова, з кунжуту,
- кондитерське драже,
- солоний арахіс,
- насіння соняшника смажене,
- олія соняшникова.

Продукція компанії
Географія ведення бізнесу

Україна
Компанія поставляє продукцію до
великих торгівельних мереж по всій
Україні, таких як: «Амстор», «Велика
Кишеня», «Метро» та має власні
дістріб»ютерські філіали по Україні.

ЕКСПОРТ
Продукція компанія експортується
до країн СНГ, Європи та США.

Види продукції компанії

Зобов'язання та фінансовий стан Боржника
Наявні кредитні договори, укладені з ПАТ “УКРБІЗНЕСБАНК”
Кредитний договір №4
• Дата відкриття: 22.03.2011
• Дата закінчення: 26.06.2015
• Код валюти кредиту: UAH, EUR
• Відсоткова ставка: 20%; 12% річних
• Загальна сума заборгованості станом на
26.08.2016: 87 245 773,14 грн.

Кредитний договір №21
• Дата відкриття: 15.12.2008
• Дата закінчення: 11.12.2015
• Код валюти кредиту: UAH, USD
• Відсоткова ставка: 22%, 16% річних
• Загальна сума заборгованості станом на
26.08.2016: 12 569 806,40 грн.

Забезпечення за кредитом:
• Нежитлові будівлі промислового призначення
площею – 11 184,6 кв. м.;
• Товари в обігу – 5,6 млн. тон насіння соняшника та
0,2 млн. тон готової продукції;
• Автомобілі марки ГАЗ (2011 р.в.) – 4 одиниці.

Забезпечення за кредитом:
• Обладнання фабрики для випуску продукції;
• Автомобілі марки КАМАЗ, МАН, МАЗ і т.п. – 18
одиниць.

Характеристика забезпечення за кредитами
Фотофіксація об'єктів виробничої
нерухомості

Короткий опис забезпечення, наданого
позичальником

:
Об'єкти застави:
Нежитлові виробничо-господарського призначення
будівлі фабрики (11 184,6 кв.м), що розташовані на
земельній ділянці 2,4 га (оренда у селищної ради).
139 одиниць виробничого обладнання та устаткування
фабрики
товари в обігу : 5,6 млн. тон насіння соняшника та 0,2
млн. тон готової продукції;
22 вантажні автомобілі

