
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 товариство "Якобз Україна" 

2. Код за ЄДРПОУ 39709794 

3. Місцезнаходження 42600, м.Тростянець, вул. Набережна 28А 

4. Міжміський код, телефон та факс 0443929797  

5. Електронна поштова адреса matseykiv@jdecoffee.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

https://www.jacobsdouweegberts.com/about-us/ukraine 

7. Вид особливої інформації 
Одержання позики на суму, що перевищує 25 

відсотків активів емітента 

II. Текст повідомлення 

12.10.2015 р. на поточний рахунок ПрАТ «Якобз Україна» (далi «Товариство») зараховано кошти за 

Договором позики № б/н (далi - «Договiр»), що був пiдписаний 17.09.2015р. Рiшення про укладання 

Договору позики попередньо схвалено Загальними зборами акцiонерiв Товариства 30.04.2015р та 

Наглядовою Радою Товариства 15.09.2015. Предмет Договору: позика для загальних господарських 

потреб. Вид позики: процентна. Грошовi кошти емiтент отримує одним платежем. Загальна сума 

позики за Договором становить 8 500 000,00 (вiсiм мiльйонiв п‘ятсот тисяч) ЄВРО, процентна ставка 

- 7,5% рiчних, строк, на який укладено договiр - до 15.12.2015р. (дата остаточного погашення 

позики). Умови повернення позики: Товариство здiйснює погашення основної заборгованостi разом з 

процентами вiдповiдно до п.4 Договору (6 000 000 ЄВРО разом з процентами – 30.10.2015; 2 000 000 

ЄВРО разом з процентами – 15.11.2015; 500 000 ЄВРО разом з процентами – 15.12.2015). Умови 

повернення позики - погашення грошовими коштами, шляхом їх перерахування на рахунок 

Позикодавця. Спосiб забезпечення позики - без забезпечення. 

Дата зарахування коштiв на поточний рахунок Позичальника – 12.10.2015р. 

Позикодавцем за Договором є Koninklijke Douwe Egberts B.V., юридична особа, заснована вiдповiдно 

до законодавства Нiдерландiв, реєстрацiйний номер 60551720, з мiсцезнаходженням за адресою: 

Oosterdoksstraat 80, 1011 DK, Amsterdam. 

Вартiсть чистих активiв Товариства, розрахованих на початок року, становить 128,5 тис.грн. Вартiсть 

активiв Товариства, розрахованих на початок року, становить 133,2 тис.грн. Спiввiдношення суми 

одержаної позики за Договором до вартостi активiв на початок року складає 155,9%.  

Цiльовим призначенням коштiв, отриманих за Договором позики, є фiнансування витрат Товариства, 

пов'язаних з поточною дiяльнiстю.  

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       

Кравченко Iрина 

Вiкторiвна, 

Довiренiсть вiд 

30.04.15 



Менеджер iз скарбництва,Україна, Схiдна Європа, Центральна 

Азiя, Близький Схiд та Африка, категорiя кави 
  (підпис)   

(ініціали та прізвище 

керівника) 

  
М.П. 

 

12.10.2015 

(дата) 

 


