Титульний аркуш
29.01.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 341
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор

Моложава О.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2019 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ
РІШЕНЬ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
35725063
4. Місцезнаходження
вул. Червоноармійська, буд. 72, м. Київ, 03150

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Адреса електронної пошти
7. Найменування, ідентифікаційний
код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника
фондового ринку

(044)5937309, (044)5937309
info@fincom-fsc.ua
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

https://kreditmarket.ua/ukr/about.html
29.01.2020
(адреса сторінки)
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(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

X

3. Інформація про посадових осіб емітента.

X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
3) інформація про собівартість реалізованої продукції.
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента.
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.

X

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.
8. Інформація про вчинення значних правочинів.
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у
вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює
заінтересованість.
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та
інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано іншій особі.
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.
12. Інформація про конвертацію цінних паперів.
13. Інформація про заміну управителя.
14. Інформація про керуючого іпотекою.
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим
іпотечним боргом.
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі
іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
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X

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).
24. Проміжний звіт керівництва.

X

25. Твердження щодо проміжної інформації.

X

26. Примітки.

X

Інформація про зобов'язання емітента за іпотечними цінними паперами у складі квартального звiту вiдсутня протягом звiтного перiоду емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, iпотечнi активи вiдсутнi, зобов'язання
емітента за іпотечними цінними паперами відсутні.
Інформація про зобов'язання емітента за сертифікатами ФОН у складі квартального звiту вiдсутня - протягом
звiтного перiоду емiтент не випускав сертифікатів ФОН, зобов'язання емітента за сертифікатами ФОН відсутні.
Інформація про зобов'язання емітента за іншими цінними паперами (у тому числі за похвдними цінними паперами) у
складі квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не випускав інших цінних паперів та похідних
цінних паперів, зобов'язання емітента за іншими цінними паперами (у тому числі за похвдними цінними паперами)
відсутні.
Інформація про зобов'язання емітента за фінансовими інфестиціями в корпоративні права у складі квартального звiту
вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не здійснював фінансові інвестиції в корпоративні права, зобов'язання
емітента за фінансовими інфестиціями в корпоративні права відсутні.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї у складi промiжної звiтностi емiтента
вiдсутня - емiтент не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї у складi промiжної звiтностi емiтента
вiдсутня - емiтент не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом у складi промiжної звiтностi емiтента вiдсутня - випуск iнших
цiнних паперiв протягом звiтного перiоду емiтентом не здiйснювався.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери у складi промiжної звiтностi емiтента вiдсутня - похiднi цiннi папери емiтента
вiдсутнi.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря у складi промiжної звiтностi емiтента вiдсутня - корпоративний
секретар протягом звiтного перiоду не призначався, не обирався та не був звiльнений.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент
протягом звiтного перiоду не здiйснював випуску боргових цiнних паперiв iз забезпеченням.
Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду
не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв.
Iнформацiя про замiну управителя у складi квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного перiоду управитель
вiдсутнiй i замiна не вiдбувалась.
Iнформацiя про керуючого iпотекою у складi квартального звiту вiдсутня - керуючий епотекою вiдсутнiй.
Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв у складi квартального звiту вiдсутня - протягом
звiтного перiоду емiтент не мав iпотечних активiв.
Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом у
складi квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не випускав iпотечних сертифiкатiв.
Iнформацiя про iпотечне покриття у складi квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не
здiйснював випуск iпотечних облiгацiй, iпотечнi активи вiдсутнi, iпотечне покриття вiдсутнє.
Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття у складi квартального звiту вiдсутня протягом звiтного перiоду емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, iпотечнi активи вiдсутнi.
Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям у складi промiжної звiтностi емiтента вiдсутня - протягом звiтного перiоду
емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, iпотечнi активи вiдсутнi.
Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття,
якi вiдбулись протягом звiтного перiоду у складi промiжної звiтностi емiтента вiдсутня - протягом звiтного перiоду
емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, iпотечнi активи вiдсутнi.
Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до
складу iпотечного покриття у складi промiжної звiтностi емiтента вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не
випускав iпотечних цiнних паперiв, iпотечнi активи вiдсутнi.
Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв у складi промiжної
звiтностi емiтента вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, iпотечнi
активи вiдсутнi.
Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) у складi промiжної звiтностi емiтента вiдсутня – борговi цiннi
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папери випущенi без участi поручителя.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими
здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) у складi квартального звiту
вiдсутнiй - протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.
Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
вiдсутня - фiнансова звiтнiсть емiтента складена i розкрита за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською фiрмою) у складi
промiжної звiтностi емiтента вiдсутнiй – огляд не здiйснювався.
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IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата
Орган державної влади, що
видачі
видав ліцензію

1
Надання коштів у
позику, в тому числі і на
умовах фінансового
кредиту

2
б/н

Опис: Ліцензія безстрокова
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3
4
24.04.2012 НАЦКОМФІНПОСЛУГ

Дата
закінчення
дії
ліцензії
5

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

2. Дата проведення державної реєстрації
04.02.2008
3. Територія (область)
м. Київ
4. Статутний капітал (грн)
145000000,00
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
7. Середня кількість працівників (осіб)
128
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
Інші види кредитування
64.92
Інші види кредитування

64.92

Інші види кредитування

64.92

9. Органи управління підприємства: - Загальнi збори учасникiв;
- Дирекцiя Товариства (на чолi з Генеральним директором), яка є виконавчим директором
Товариства;
Загальнi збори учасникiв емiтента протягом звiтного року проводились регулярно, на яких
розглядались питання вiднесенi Статутом Товариства до їх компетенцiї. Поточне управлiння
фiнансово-господарською дiяльнiстю емiтента протягом звiтного року здiйснював Генеральний
директор в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства. В Товариствi з
обмеженою вiдповiдальнiстю „ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ»
дiє служба внутрiшнього контролю створена вiдповiдно до Положення «Про внутрiшнiй аудит»,
затвердженого загальними зборами учасникiв (протокол № 150 вiд 23 сiчня 2014 р.). Внутрiшнiй
аудитор органiзацiйно не залежить вiд iнших пiдроздiлiв Товариства. Ревізор або голова та члени
ревізійної комісії не передбачені Статутом. Посада корпоративного секретаря не передбачена
штатним розписом.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник Місцезнаходження, якщо засновник – Ідентифікаційний код
– фізична особа; найменування, якщо
юридична особа
юридичної особи,
засновник – юридична особа
якщо засновник –
юридична особа
Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС
Дiагору 4, Керміа Хаус, офiс
НЕ 239493
ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS
502, 1097, Нiкосiя, Кiпр
INVESTMENTS LIMITED)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ»
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01032, м. Київ, вул.
С. Петлюри, 30

35725063

32494741

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб засновників емітента перевищує двадцять,
зазначається загальна кількість фізичних осіб:
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

4 кв. 2019 р.
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТАСКОМБАНК"
339500
26509000203001
-

-

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада*.
Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Моложава Оксана Михайлівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1972
5. Освіта**.
Вища
6. Стаж роботи (років)**.
26
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ФК "ЦФР", 35725063, Директор з операційної підтримки
8. Опис: Призначено на посаду згiдно рiшення Загальних зборiв учасникiв, протокол №201 вiд
10 жовтня 2016р. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Попереднi посади, якi посадова особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник голови правлiння ПАТ "Банк "Ринковi
Технологiї, заступник голови правлiння ПАТ "Iнпромбанк", фiнансовий директор Банк
"Iнобанк", директор з операцiйної пiдтримки ТОВ "ФК "ЦФР". Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа дiє в межах повноважень
визначених Статутом, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами учасникiв Товариства.
Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi
винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. З моменту обрання на посаду посадова особа на
iнших пiдприємствах посад протягом звітного періоду не обiймала.
1. Посада*.
Директор з продажів
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Раковський Денис Вікторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1983
5. Освіта**.
Вища
6. Стаж роботи (років)**.
13
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ФК "ЦФР", 357250263, Заступник директора з продажів
8. Опис: Призначено на посаду згiдно Наказу №101-К вiд 09 червня 2011 року. Загальний стаж
роботи - 13 рокiв. Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
ВАТ "АБ "Бiзнес Стандарт", директор департаменту органiзацiй продаж; ТОВ "ФК "Центр
Фiнансових Рiшень", заступник директора з продажiв. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з
штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. З
моменту обрання на посаду посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом звітного
періоду не обiймала.

4 кв. 2019

© SMA

35725063

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада*.
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Риженко Лариса Василівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1966
5. Освіта**.
Вища
6. Стаж роботи (років)**.
27
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ФК "ЦФР", 35725063, Заступник Головного бухгалтера
8. Опис: Призначено на посаду згiдно Наказу №72-К вiд 09 листопада 2009р. Загальний стаж
роботи - 27 рокiв. Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
заступник головного бухгалтера ТОВ "ФК "ЦФР". Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа дiє в межах повноважень визначених
законодавством України. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В
натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. З моменту обрання на посаду
посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом звітного періоду не обiймала.
1. Посада*.
Фінансовий директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Барська Ірина Яківна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1977
5. Освіта**.
Вища
6. Стаж роботи (років)**.
22
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "КФ.ЮА", 41940643, Фінансовий директор
8. Опис: Призначено на посаду згiдно Наказу №249-к/тр вiд 18 жовтня 2019 року. Загальний
стаж роботи - 22 роки. Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти
рокiв: Начальник департаменту фінансового аналізу та звітності ПАТ "Всеукраїнський банк
розвитку, директор департаменту стратегічного планування, ризик-менеджменту та комплаєнсу
ПАТ Комерційний банк "Преміум", директор фінансового департаменту АТ "ТАСКОМБАНК",
фінансовий директор ПАТ "Вектор Банк", заступник начальника управління з контролю активів
у банківському секторі ТОВ "Група "ТАС", фінансовий директор ТОВ "Компаньйон фінанс",
фінансовий директор ТОВ "КФ.ЮА" Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В
натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. З моменту обрання на посаду
посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом звітного періоду не обiймала.
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VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
Номер
Найменування органу,
Міжнародреєстрації свідоцтва про що зареєстрував випуск ний ідентифікаційний
випуску реєстрацію
випуску
номер
1
2
3
4
0:00:00

Д/н

Д/н

д/н

Тип цінного
папера

Форма
існування та
форма випуску

5

6

Акція проста
бездокументарна
іменна

Опис: Емітент не здійснював випуски акцій та не є акціонерним овариством. Інформація відсутня.
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Не визначено

Номінальна
вартість
(грн)
7
0,00

Кількість
Загальна
Частка у
акцій (шт.) номінальна статутному
вартість
капіталі
(грн)
(у
8
9
10
0

0,00

0

2. Інформація про облігації емітента
Дата
Найменування МіжнаОблігації
Номер
реєстрації свідоцтва про
органу, що
родний (відсоткові,
випуску
зареєстрував ідентифіцільові,
реєстрацію
випуск
каційний дисконтні)
випуску
номер
1
2
3
4
5
15.09.2015 99/2/2015

Національна
UA40001 відсоткові
комісія з цінних 94357
паперів та
фондового
ринку

Номінальна Кількість у
Форма
вартість (грн) випуску
існування та
(шт.)
форма випуску

Загальна
Процентна
номінальна
ставка (у
вартість (грн) відсотках)

6

7

8

9

10

1000,00

25000

Бездокументарні
іменні

25000000,00

22

Термін
виплати
процентів

Сума
виплаченого
процентного
доходу у
звітному періоді
(грн)

Дата
погашення
облігацій

11

12

13

1371250,00

24.09.2020

91

Опис: Опис: Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд
розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи.
Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд
фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.
Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного
капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент
зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для
покриття збиткiв вiд фiнансово - господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне
розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий
дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству
України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом.Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних
паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї
України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право
власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку
надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року. Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у цiнних паперах
у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною.Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi
умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу
облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки
встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у
вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй –
1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. Строк, у який облiгацiї
можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з
наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.Повiдомлення має бути пiдписане
уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення
(статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон
власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента:
03150, м.Київ, вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

доставки.Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу
облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати
викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не
застосовується принцип «поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
29.12.2016 19.12.2016 24.12.2016
30.03.2017 20.03.2017 25.03.201729.06.2017 19.06.2017 24.06.2017
28.09.2017 18.09.2017 23.09.2017
28.12.2017 18.12.2017 23.12.2017
29.03.2018 19.03.2018 24.03.2018
28.06.2018 18.06.2018 23.06.2018
27.09.2018 17.09.2018 22.09.2018
27.12.2018 17.12.2018 22.12.2018
28.03.2019 18.03.2019 23.03.2019
27.06.2019 17.06.2019 22.06.2019
26.09.2019 16.09.2019 21.09.2019
26.12.2019 16.12.2019 21.12.2019
26.03.2020 16.03.2020 21.03.2020
25.06.2020 15.06.2020 20.06.2020
Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних. Вiдсоткова
ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку
наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше 5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на
вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований
проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi
емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям
нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за
облiгацiями розраховується за формулою:
Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й
перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi.Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу
(нацiональна або iноземна валюта): нацiональна валюта - Гривнi. Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями:
здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi –
«Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв
облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (надалi - Реєстр).Реєстр
складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ
«Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених
правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального
депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено
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вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться
вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата
вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної
суми коштiв.
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв Вiдсотковий дохiд,
%рiчних
1 01.10.2015 30.12.2015 31.12.2015 91 24%
2 31.12.2015 30.03.2016 31.03.2016 91 24%
3 31.03.2016 29.06.2016 30.06.2016 91 24%
4 30.06.2016 28.09.2016 29.09.2016 91 24%
5 29.09.2016 28.12.2016 29.12.2016 91 24%
6 29.12.2016 29.03.2017 30.03.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.12.2016
7 30.03.2017 28.06.2017 29.06.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 10.03.2017
8 29.06.2017 27.09.2017 28.09.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.06.2017
9 28.09.2017 27.12.2017 28.12.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.09.2017
10 28.12.2017 28.03.2018 29.03.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.12.2017
11 29.03.2018 27.06.2018 28.06.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.03.2018
12 28.06.2018 26.09.2018 27.09.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.06.2018
13 27.09.2018 26.12.2018 27.12.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.09.2018
14 27.12.2018 27.03.2019 28.03.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.12.2018
15 28.03.2019 26.06.2019 27.06.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.03.2019
16 27.06.2019 25.09.2019 26.09.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.06.2019
17 26.09.2019 25.12.2019 26.12.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.09.2019
18 26.12.2019 25.03.2020 26.03.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.12.2019
19 26.03.2020 24.06.2020 25.06.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.03.2020
20 25.06.2020 23.09.2020 24.09.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 05.06.2020
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок виплати номiнальної
вартостi облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних
облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на
пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр
складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.При погашеннi облiгацiй
Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального
депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає
до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або
депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що
належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України.У
випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх
погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по
облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх
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погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий)
день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним,
неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй
на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi).При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну
вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100% облiгацiй до дати погашення,
емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.
Можливiстьдострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом
рiшення про
дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового
погашення): рiшення про дострокове погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення
облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення
випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути
пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування
повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента.
Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi
даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску (серiї)
облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може
перевищувати одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в
межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi
власником для дострокового погашення протягом строку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення
дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про
прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть
бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено. Порядок оголошення емiтентом дефолту та
порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи
повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового
доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент
протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за
20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї
облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним
депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання
його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї
активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним
кодексом України. Iнформацiя про факт делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах: з 12.01.2016 року цiннi папери серiї E переведенi до списку позалiстингових паперiв
бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу: uaA+
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Опис: Опис: Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд
розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи.
Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд
фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.
Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного
капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент
зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для
покриття збиткiв вiд фiнансово - господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне
розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий
дохiд в кiнцi кожного iдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству
України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних
паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї
України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право
власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку
надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року.Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у цiнних паперах
у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi
умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу
облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки
встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у
вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй –
1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. Строк, у який облiгацiї
можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з
наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними. Повiдомлення має бути пiдписане
уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення
(статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон
власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента:
03150, м.Київ, вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки.
Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп
здiйснюється таким чином: власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй.
Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип
«поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
29.12.2016 19.12.2016 24.12.2016
30.03.2017 20.03.2017 25.03.201729.06.2017 19.06.2017 24.06.2017
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28.09.2017 18.09.2017 23.09.2017
28.12.2017 18.12.2017 23.12.2017
29.03.2018 19.03.2018 24.03.2018
28.06.2018 18.06.2018 23.06.2018
27.09.2018 17.09.2018 22.09.2018
27.12.2018 17.12.2018 22.12.2018
28.03.2019 18.03.2019 23.03.2019
27.06.2019 17.06.2019 22.06.2019
26.09.2019 16.09.2019 21.09.2019
26.12.2019 16.12.2019 21.12.2019
26.03.2020 16.03.2020 21.03.2020
25.06.2020 15.06.2020 20.06.2020
Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних. Вiдсоткова
ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку
наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше 5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на
вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований
проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi
емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям
нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за
облiгацiями розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть
облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi.Валюта, у якiй
здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта): нацiональна валюта - Гривнi. Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення
виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний
депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi
даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями
(надалi - Реєстр).Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ
«Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених
правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального
депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено
вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться
вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата
вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної
суми коштiв.
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв Вiдсотковий дохiд, %
рiчних1 01.10.2015 30.12.2015 31.12.2015 91 24%
2 31.12.2015 30.03.2016 31.03.2016 91 24%
4 кв. 2019
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3 31.03.2016 29.06.2016 30.06.2016 91 24%
4 30.06.2016 28.09.2016 29.09.2016 91 24%
5 29.09.2016 28.12.2016 29.12.2016 91 24%
6 29.12.2016 29.03.2017 30.03.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.12.2016
7 30.03.2017 28.06.2017 29.06.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 10.03.2017
8 29.06.2017 27.09.2017 28.09.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.06.2017
9 28.09.2017 27.12.2017 28.12.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.09.2017
10 28.12.2017 28.03.2018 29.03.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.12.2017
11 29.03.2018 27.06.2018 28.06.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.03.2018
12 28.06.2018 26.09.2018 27.09.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.06.2018
13 27.09.2018 26.12.2018 27.12.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.09.2018
14 27.12.2018 27.03.2019 28.03.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.12.2018
15 28.03.2019 26.06.2019 27.06.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.03.2019
16 27.06.2019 25.09.2019 26.09.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.06.2019
17 26.09.2019 25.12.2019 26.12.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.09.2019
18 26.12.2019 25.03.2020 26.03.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.12.2019
19 26.03.2020 24.06.2020 25.06.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.03.2020
20 25.06.2020 23.09.2020 24.09.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 05.06.2020
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок виплати номiнальної
вартостi облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних
облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на
пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр
складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй
Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального
депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає
до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або
депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що
належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У
випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх
погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по
облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх
погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення
погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не
нараховуються та не сплачуються. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок.Погашення облiгацiй здiйснюється за
номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi
необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100% облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання
викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть дострокового погашення емiтентом всього випуску
(серiї)облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок
встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про дострокове погашення випуску
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(або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття
рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй,
порядок її встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв
облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати
початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на
24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй
встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати одного мiсяця.
При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр
власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового
погашення протягом строку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї)
облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове
погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення):
дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено. Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у
разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в
цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного
повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення
дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати
вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом
вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента
здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата
номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi
Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя про факт делiстингу цiнних паперiв на
фондових бiржах: з 12.01.2016 року цiннi папери серiї F переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу:
uaA+.
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24.09.2020

Опис: Опис: Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд
розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи.
Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд
фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.
Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного
капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент
зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для
покриття збиткiв вiд фiнансово - господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне
розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий
дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству
України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у
цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на
територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах.
Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього
рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року. Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у
цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп
облiгацiй: емiтент зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання
повiдомлень, встановленi умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в
будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй
здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi
строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює
номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий
перiод. Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України,
викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження
особи надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї
облiгацiй, адресу та телефон власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп
здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303.Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв
поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлiпродажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ»
до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу
облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
29.12.2016 19.12.2016 24.12.2016
30.03.2017 20.03.2017 25.03.201729.06.2017 19.06.2017 24.06.2017
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28.09.2017 18.09.2017 23.09.2017
28.12.2017 18.12.2017 23.12.2017
29.03.2018 19.03.2018 24.03.2018
28.06.2018 18.06.2018 23.06.2018
27.09.2018 17.09.2018 22.09.2018
27.12.2018 17.12.2018 22.12.2018
28.03.2019 18.03.2019 23.03.2019
27.06.2019 17.06.2019 22.06.2019
26.09.2019 16.09.2019 21.09.2019
26.12.2019 16.12.2019 21.12.2019
26.03.2020 16.03.2020 21.03.2020
25.06.2020 15.06.2020 20.06.2020
Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних. Вiдсоткова
ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку
наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше 5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на
вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований
проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi
емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям
нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за
облiгацiями розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть
облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi.Валюта, у якiй
здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта): нацiональна валюта - Гривнi. Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення
виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний
депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi
даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями
(надалi - Реєстр).Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну
систему.Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ
«Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених
правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального
депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено
вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться
вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата
вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної
суми коштiв.
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв Вiдсотковий дохiд, %
рiчних01.10.2015 30.12.2015 31.12.2015 91 24%
2 31.12.2015 30.03.2016 31.03.2016 91 24%
4 кв. 2019
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3 31.03.2016 29.06.2016 30.06.2016 91 24%
4 30.06.2016 28.09.2016 29.09.2016 91 24%
5 29.09.2016 28.12.2016 29.12.2016 91 24%
6 29.12.2016 29.03.2017 30.03.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.12.2016
7 30.03.2017 28.06.2017 29.06.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 10.03.2017
8 29.06.2017 27.09.2017 28.09.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.06.2017
9 28.09.2017 27.12.2017 28.12.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.09.2017
10 28.12.2017 28.03.2018 29.03.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.12.2017
11 29.03.2018 27.06.2018 28.06.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.03.2018
12 28.06.2018 26.09.2018 27.09.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.06.2018
13 27.09.2018 26.12.2018 27.12.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.09.2018
14 27.12.2018 27.03.2019 28.03.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.12.2018
15 28.03.2019 26.06.2019 27.06.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.03.2019
16 27.06.2019 25.09.2019 26.09.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.06.2019
17 26.09.2019 25.12.2019 26.12.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.09.2019
18 26.12.2019 25.03.2020 26.03.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.12.2019
19 26.03.2020 24.06.2020 25.06.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.03.2020
20 25.06.2020 23.09.2020 24.09.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 05.06.2020
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок виплати номiнальної
вартостi облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних
облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на
пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр
складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй
Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального
депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає
до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або
депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що
належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У
випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх
погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по
облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх
погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний,
неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим
(вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi
України (гривнi). При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний
рахунок. Якщо емiтент викупить 100% облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання
викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою
(порядокповiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового
погашення
4 кв. 2019
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облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про дострокове погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за
iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення
власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та
розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення
про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення
облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що
передує дню початку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк
дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна
вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення
випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не
пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй.Можливiсть дострокового погашення облiгацiй за вимогою їх власникiв
(порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового
погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не
передбачено. Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй
вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт
шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти)
календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про
оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з
термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового
реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про
вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв)
задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України.Iнформацiя про факт делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах: з 12.01.2016 року цiннi папери серiї G
переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу: uaA+.

4 кв. 2019
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24.09.2020

Опис: Опис: Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд
розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи.
Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд
фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.
Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного
капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент
зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для
покриття збиткiв вiд фiнансово - господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне
розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий
дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству
України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних
паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року.Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї
України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право
власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку
надає депозитарна установа.Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року.Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у цiнних паперах
у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi
умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу
облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки
встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у
вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй –
1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.Строк, у який облiгацiї
можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з
наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними. Повiдомлення має бути пiдписане
уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення
(статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон
власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента:
03150, м.Київ, вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303.Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки.
Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп
здiйснюється таким чином: власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй.
Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип
«поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
29.12.2016 19.12.2016 24.12.2016
30.03.2017 20.03.2017 25.03.201729.06.2017 19.06.2017 24.06.2017
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28.09.2017 18.09.2017 23.09.2017
28.12.2017 18.12.2017 23.12.2017
29.03.2018 19.03.2018 24.03.2018
28.06.2018 18.06.2018 23.06.2018
27.09.2018 17.09.2018 22.09.2018
27.12.2018 17.12.2018 22.12.2018
28.03.2019 18.03.2019 23.03.2019
27.06.2019 17.06.2019 22.06.2019
26.09.2019 16.09.2019 21.09.2019
26.12.2019 16.12.2019 21.12.2019
26.03.2020 16.03.2020 21.03.2020
25.06.2020 15.06.2020 20.06.2020
Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних. Вiдсоткова
ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку
наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше 5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на
вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований
проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi
емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям
нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за
облiгацiями розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть
облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi.Валюта, у якiй
здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта): нацiональна валюта - Гривнi. Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення
виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний
депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi
даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями
(надалi - Реєстр).Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ
«Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених
правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального
депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено
вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться
вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата
вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної
суми коштiв.
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв Вiдсотковий дохiд, %
рiчних01.10.2015 30.12.2015 31.12.2015 91 24%
2 31.12.2015 30.03.2016 31.03.2016 91 24%
4 кв. 2019
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3 31.03.2016 29.06.2016 30.06.2016 91 24%
4 30.06.2016 28.09.2016 29.09.2016 91 24%
5 29.09.2016 28.12.2016 29.12.2016 91 24%
6 29.12.2016 29.03.2017 30.03.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.12.2016
7 30.03.2017 28.06.2017 29.06.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 10.03.2017
8 29.06.2017 27.09.2017 28.09.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.06.2017
9 28.09.2017 27.12.2017 28.12.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.09.2017
10 28.12.2017 28.03.2018 29.03.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.12.2017
11 29.03.2018 27.06.2018 28.06.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.03.2018
12 28.06.2018 26.09.2018 27.09.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.06.2018
13 27.09.2018 26.12.2018 27.12.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.09.2018
14 27.12.2018 27.03.2019 28.03.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.12.2018
15 28.03.2019 26.06.2019 27.06.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.03.2019
16 27.06.2019 25.09.2019 26.09.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.06.2019
17 26.09.2019 25.12.2019 26.12.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.09.2019
18 26.12.2019 25.03.2020 26.03.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.12.2019
19 26.03.2020 24.06.2020 25.06.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.03.2020
20 25.06.2020 23.09.2020 24.09.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 05.06.2020
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок виплати номiнальної
вартостi облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних
облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на
пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр
складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй
Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального
депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру.Центральний депозитарiй надає
до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або
депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що
належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У
випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх
погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по
облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх
погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний,
неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим
(вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi
України (гривнi). При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний
рахунок.Якщо емiтент викупить 100% облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання
викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою
(порядокповiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового
погашення
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облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про дострокове погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за
iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення
власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та
розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення
про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення
облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що
передує дню початку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк
дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна
вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення
випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не
пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення облiгацiй за вимогою їх власникiв
(порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового
погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не
передбачено. Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй
вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт
шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти)
календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про
оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з
термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового
реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту.Подальшi дiї емiтента здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про
вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв)
задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України.Iнформацiя про факт делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах: з 12.01.2016 року цiннi папери серiї Н
переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу: uaA+.
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Опис: Опис: Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на забезпечення здiйснення основної дiяльностi Товариства, а
саме на
надання споживчих кредитiв фiзичним особам в межах лiцензiї кредитної установи. Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок
коштiв Товариства, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.Власникам облiгацiй
надаються наступнi права: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать
чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та
фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх
зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiї I
починається з 12.11.2016 року i закiнчується 30 вересня 2021 року. Товариство зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення
про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i Товариства, Товариство
має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки
встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй Товариства мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй Товариства (в якому зазначенi строки та умови
викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень.
Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. Якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий
(вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного
перiоду, вважаються недiйсними. Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на
документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами
викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй.
Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 72. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням
засобiв поштової або кур’єрської доставки.
Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп
здiйснюється таким чином: Власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй.
Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип
«поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
05.01.2018 26.12.2017 31.12.2017
06.04.2018 27.03.2018 01.04.2018
06.07.2018 26.06.2018 01.07.2018
05.10.2018 25.09.2018 30.09.2018
04.01.2019 25.12.2018 30.12.2018
05.04.2019 26.03.2019 31.03.2019
05.07.2019 25.06.2019 30.06.2019
04.10.2019 24.09.2019 29.09.2019
03.01.2020 24.12.2019 29.12.2019
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03.04.2020 24.03.2020 29.03.202003.07.2020 23.06.2020 28.06.2020
02.10.2020 22.09.2020 27.09.2020
01.01.2021 22.12.2020 27.12.2020
02.04.2021 23.03.2021 28.03.2021
02.07.2021 22.06.2021 27.06.2021
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв Вiдсотковий дохiд, %
рiчних
1 10.10.2016 05.01.2017 06.01.2017 88 21%
2 06.01.2017 06.04.2017 07.04.2017 91 21%
3 07.04.2017 06.07.2017 07.07.2017 91 21%
4 07.07.2017 05.10.2017 06.10.2017 91 21%
5 06.10.2017 04.01.2018 05.01.2018 91 21%
6 05.01.2018 05.04.2018 06.04.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.12.2017
7 06.04.2018 05.07.2018 06.07.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 17.03.2018
8 06.07.2018 04.10.2018 05.10.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.06.2018
9 05.10.2018 03.01.2019 04.01.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.09.2018
10 04.01.2019 04.04.2019 05.04.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.12.2018
11 05.04.2019 04.07.2019 05.07.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.03.2019
12 05.07.2019 03.10.2019 04.10.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.06.2019
13 04.10.2019 02.01.2020 03.01.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.09.2019
14 03.01.2020 02.04.2020 03.04.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.12.2019
15 03.04.2020 02.07.2020 03.07.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.03.2020
16 03.07.2020 01.10.2020 02.10.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.06.2020
17 02.10.2020 31.12.2020 01.01.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.09.2020
18 01.01.2021 01.04.2021 02.04.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.12.2020
19 02.04.2021 01.07.2021 02.07.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.03.2021
20 02.07.2021 30.09.2021 01.10.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.06.2021
Вiдсотковий дохiд за облiгацiями серiї I на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 21,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй серiї I на кожен з 6-20 вiдсоткових
перiоди визначається Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова
ставка за облiгацiями серiї I не може бути встановленою менше 5% рiчних. Товариство публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за
облiгацiями серiї I у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй.
Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний
вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150,
Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, будинок 72. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом
або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: Вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується
вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями серiї I
розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у
гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Здiйснення Емiтентом
виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний
депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв
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облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24
годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi
вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом
грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi –
«Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового
центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв
кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати
власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в
реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному
рахунку Емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення
власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв. Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй вiдповiдної серiї забезпечується
Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним
депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного
розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй вiдповiдної серiї Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.
Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi,
для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру.
Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки
депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на
користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового
законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi
облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у Емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює
розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi
облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий
(вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким
святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для
зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй Емiтент
виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо Товариство викупить 100% облiгацiй до дати погашення, Товариство має
право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю Товариства. Рiшення про дострокове
погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї за iнiцiативою Емiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї має мiстити таку
iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття Емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй
вiдповiдної серiї; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для
дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї шляхом опублiкування
повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй Емiтента.
Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi
даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку дострокового погашення випуску
облiгацiй вiдповiдної серiї. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску облiгацiй
вiдповiдної серiї не може перевищувати одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд
за вiдсотковий перiод в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi
бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї, але не пiзнiше 12.00 години дня, що
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передуєдню закiнчення дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Порядок здiйснення дострокового погашення облiгацiй аналогiчний порядку, встановленому
для
погашення облiгацiй, згiдно пiдпункту 3 роздiлу 14 цього Проспекту. У разi неспроможностi Товариства виплатити власникам облiгацiй вiдповiдної серiї вiдсотковий дохiд за
облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Товариство оголошує про дефолт шляхом
надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних
днiв з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення
дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та
строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв
облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї Товариства здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за
рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або
визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя про факт лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах: облiгацiї серiї I знаходяться в списку
позалiстингових паперiв бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу: uaA+.
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Опис: Опис: Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на забезпечення здiйснення основної дiяльностi Товариства, а
саме на
надання споживчих кредитiв фiзичним особам в межах лiцензiї кредитної установи. Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок
коштiв Товариства, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.Власникам облiгацiй
надаються наступнi права: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать
чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та
фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх
зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiї I
починається з 12.11.2016 року i закiнчується 30 вересня 2021 року. Товариство зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення
про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i Товариства, Товариство
має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки
встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй Товариства мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй Товариства (в якому зазначенi строки та умови
викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень.
Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. Якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий
(вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного
перiоду, вважаються недiйсними. Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на
документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами
викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй.
Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 72. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням
засобiв поштової або кур’єрської доставки.
Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп
здiйснюється таким чином: Власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй.
Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип
«поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
05.01.2018 26.12.2017 31.12.2017
06.04.2018 27.03.2018 01.04.2018
06.07.2018 26.06.2018 01.07.2018
05.10.2018 25.09.2018 30.09.2018
04.01.2019 25.12.2018 30.12.2018
05.04.2019 26.03.2019 31.03.2019
05.07.2019 25.06.2019 30.06.2019
04.10.2019 24.09.2019 29.09.2019
03.01.2020 24.12.2019 29.12.2019
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03.04.2020 24.03.2020 29.03.202003.07.2020 23.06.2020 28.06.2020
02.10.2020 22.09.2020 27.09.2020
01.01.2021 22.12.2020 27.12.2020
02.04.2021 23.03.2021 28.03.2021
02.07.2021 22.06.2021 27.06.2021
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв Вiдсотковий дохiд, %
рiчних
1 10.10.2016 05.01.2017 06.01.2017 88 21%
2 06.01.2017 06.04.2017 07.04.2017 91 21%
3 07.04.2017 06.07.2017 07.07.2017 91 21%
4 07.07.2017 05.10.2017 06.10.2017 91 21%
5 06.10.2017 04.01.2018 05.01.2018 91 21%
6 05.01.2018 05.04.2018 06.04.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.12.2017
7 06.04.2018 05.07.2018 06.07.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 17.03.2018
8 06.07.2018 04.10.2018 05.10.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.06.2018
9 05.10.2018 03.01.2019 04.01.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.09.2018
10 04.01.2019 04.04.2019 05.04.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.12.2018
11 05.04.2019 04.07.2019 05.07.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.03.2019
12 05.07.2019 03.10.2019 04.10.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.06.2019
13 04.10.2019 02.01.2020 03.01.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.09.2019
14 03.01.2020 02.04.2020 03.04.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.12.2019
15 03.04.2020 02.07.2020 03.07.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.03.2020
16 03.07.2020 01.10.2020 02.10.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.06.2020
17 02.10.2020 31.12.2020 01.01.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.09.2020
18 01.01.2021 01.04.2021 02.04.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.12.2020
19 02.04.2021 01.07.2021 02.07.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.03.2021
20 02.07.2021 30.09.2021 01.10.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.06.2021
Вiдсотковий дохiд за облiгацiями серiї I на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 21,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй серiї I на кожен з 6-20 вiдсоткових
перiоди визначається Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова
ставка за облiгацiями серiї I не може бути встановленою менше 5% рiчних. Товариство публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за
облiгацiями серiї I у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй.
Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний
вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150,
Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, будинок 72. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом
або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: Вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується
вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями серiї I
розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у
гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Здiйснення Емiтентом
виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний
депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв
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облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24
годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi
вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом
грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi –
«Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового
центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв
кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати
власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в
реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному
рахунку Емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення
власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв. Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй вiдповiдної серiї забезпечується
Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним
депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного
розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй вiдповiдної серiї Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.
Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi,
для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження
здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито
рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй,
Емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним
депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума
депонується на вiдповiдному рахунку у Емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням
власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти
не нараховуються i не виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України,
вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi
святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi
України (гривнi). При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний
рахунок. Якщо Товариство викупить 100% облiгацiй до дати погашення, Товариство має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання
викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю Товариства. Рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї за iнiцiативою Емiтента приймається Дирекцiєю.
Рiшення про дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про
прийняття Емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати
початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове
погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй Емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення
облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що
передує датi початку дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї.
Строк дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї не може перевищувати одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується
номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове
погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового погашення випуску облiгацiй
вiдповiдної серiї, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Порядок здiйснення
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достроковогопогашення облiгацiй аналогiчний порядку, встановленому для погашення облiгацiй, згiдно пiдпункту 3 роздiлу 14 цього Проспекту. У разi неспроможностi Товариства
виплатити
власникам облiгацiй вiдповiдної серiї вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї
облiгацiй, Товариство оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у
строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює
персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового
доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних
повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї Товариства
здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата
номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi
Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя про факт лiстингу/делiстингу цiнних
паперiв на фондових бiржах: облiгацiї серiї J знаходяться в списку позалiстингових паперiв бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу: uaA+.
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04.10.2023

Опис: Опис: Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій в повному обсязі (100%) планується спрямувати на забезпечення здійснення основної діяльності Товариства, а
саме на
надання кредитів фізичним особам в межах ліцензії кредитної установи.Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними буде здійснюватися за рахунок коштів
Товариства, отриманих від фінансово - господарської діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов’язкових платежів.Власникам облігацій
надаються наступні права:
-к упувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів;
-о тримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій;
-п ред’являти облігації для їх викупу Товариством;
-з дійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом.На вторинному ринку цінних
паперів, облігації Товариства обертаються серед необмеженого кола осіб.
Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Право власності на придбані облігації виникає з
моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника і підтверджується випискою з відповідного рахунку.
Обіг облігацій дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується
03.10.2023р. включно.
На вторинному ринку цінних паперів облігації продаються за договірною ціною.
За взаємною згодою власника облігацій і Товариства, Товариство має право викупити у власника належні йому облігації в будь-який строк обігу облігацій за обумовленою
сторонами ціною.Товариство зобов'язується викупити облігації, якщо власником облігацій буде надано відповідне повідомлення про здійснення продажу облігацій в строки подання
повідомлень, визначених в таблиці 1. Для здійснення емітентом викупу у дати викупу, вказані в таблиці 1, власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа (далі –
продавець) надає до Емітента повідомлення про намір здійснити продаж облігацій у строки, вказані в таблиці 1. Подання завірених належних чином повідомлень здійснюється
власниками облігацій (або уповноваженими ними особами) за адресою Емітента 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72 (поверх 9).
Обов’язковий викуп емітентом в дати викупу, вказані в таблиці 1, проходить без застосування принципу «поставка проти оплати».
Повідомлення, подані до або після періоду, вказаного в таблиці 1, вважаються недійсними.
Повідомлення має містити: назву продавця (для фізичної особи – П.І.Б.); П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи укладати такі
угоди (статут, довіреність тощо); кількість облігацій, запропонована до викупу; платіжні реквізити; поштову та юридичну адресу; контактні телефони, адреси електронної пошти (за
наявністю); номер рахунку продавця в цінних паперах, номер рахунку в депозитарії та назву депозитарної установи, що обслуговує рахунок продавця в цінних паперах; згоду
продавця з умовами продажу облігацій.
Протягом 5 (п’яти) робочих днів, що передують даті початку викупу, відповідно до таблиці 1, Емітент укладає угоди купівлі-продажу облігацій із продавцями, що належним чином
подали повідомлення про намір здійснити продаж облігацій.
Якщо дата викупу облігацій припадає на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, викуп здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за
святковим (вихідним) робочим днем.
На дату початку здійснення викупу облігацій продавець перераховує облігації в обумовленій кількості, на рахунок Емітента в депозитарії, після чого Емітент у дати викупу, вказані в
таблиці 1, виплачує продавцю грошові кошти.
Якщо власник облігацій не перерахував протягом терміну викупу належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії, або, якщо наданий
депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті депонуються до особистого
письмового звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються.Товариство повідомляє власників облігацій про строки та порядок здійснення викупу
4 кв. 2019

© SMA

35725063

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

облігацій шляхом оприлюднення цього рішення про емісію на власному веб-сайті www.kreditmarket.ua/ukr/aboutВ рішенні зазначені строки, у які облігації можуть бути пред'явлені
їх власниками для здійснення обов’язкового викупу протягом усього строку обігу облігацій.Ціна викупу
облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облігацій, які надають облігації для продажу, також отримують нарахований дохід за
попередній відсотковий період.строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупуДата початку прийому повідомленьД ата закінчення прийому
повідомленьД ата початку викупуД ата закінчення викупу
25.03.20190 1.04.20191 0.04.20191 1.04.2019
23.09.20193 0.09.20190 9.10.20191 0.10.2019
23.03.20203 0.03.20200 8.04.20200 9.04.2020
21.09.20202 8.09.20200 7.10.20200 8.10.2020
22.03.20212 9.03.20210 7.04.20210 8.04.2021
20.09.20212 7.09.20210 6.10.20210 7.10.2021
21.03.20222 8.03.20220 6.04.20220 7.04.2022
19.09.20222 6.09.20220 5.10.20220 6.10.2022
20.03.20232 7.03.20230 5.04.20230 6.04.2023
Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється у строки, вказані в таблиці 2:
Таблиця 2
№Д ата початку відсоткового періодуД ата закінчення відсоткового періодуД ата початку виплати відсоткового доходуД ата закінчення виплати відсоткового доходу Днів у періоді
11 0.10.20180 8.01.20190 9.01.20191 0.01.20199 1
20 9.01.20190 9.04.20191 0.04.20191 1.04.20199 1
31 0.04.20190 9.07.20191 0.07.20191 1.07.20199 1
41 0.07.20190 8.10.20190 9.10.20191 0.10.20199 1
50 9.10.20190 7.01.20200 8.01.20200 9.01.20209 1
60 8.01.20200 7.04.20200 8.04.20200 9.04.20209 1
70 8.04.20200 7.07.20200 8.07.20200 9.07.20209 1
80 8.07.20200 6.10.20200 7.10.20200 8.10.20209 1
90 7.10.20200 5.01.20210 6.01.20210 7.01.20219 1
100 6.01.20210 6.04.20210 7.04.20210 8.04.20219 1
110 7.04.20210 6.07.20210 7.07.20210 8.07.20219 1
120 7.07.20210 5.10.20210 6.10.20210 7.10.20219 1
130 6.10.20210 4.01.20220 5.01.20220 6.01.20229 1
140 5.01.20220 5.04.20220 6.04.20220 7.04.20229 1
150 6.04.20220 5.07.20220 6.07.20220 7.07.20229 1
160 6.07.20220 4.10.20220 5.10.20220 6.10.20229 1
170 5.10.20220 3.01.20230 4.01.20230 5.01.20239 1
180 4.01.20230 4.04.20230 5.04.20230 6.04.20239 1
190 5.04.20230 4.07.20230 5.07.20230 6.07.20239 1
200 5.07.20230 3.10.20230 4.10.20230 5.10.20239 1
дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється у строки, вказані в таблиці 2:
Таблиця 2
4 кв. 2019

© SMA

35725063

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

№Д ата початку відсоткового періодуД ата закінчення відсоткового періодуД ата початку виплати відсоткового доходуД ата закінчення виплати відсоткового доходу Днів у
періоді11 0.10.20180 8.01.20190 9.01.20191 0.01.20199 1
20 9.01.20190 9.04.20191 0.04.20191 1.04.20199 1
31 0.04.20190 9.07.20191 0.07.20191 1.07.20199 1
41 0.07.20190 8.10.20190 9.10.20191 0.10.20199 1
50 9.10.20190 7.01.20200 8.01.20200 9.01.20209 1
60 8.01.20200 7.04.20200 8.04.20200 9.04.20209 1
70 8.04.20200 7.07.20200 8.07.20200 9.07.20209 1
80 8.07.20200 6.10.20200 7.10.20200 8.10.20209 1
90 7.10.20200 5.01.20210 6.01.20210 7.01.20219 1
100 6.01.20210 6.04.20210 7.04.20210 8.04.20219 1
110 7.04.20210 6.07.20210 7.07.20210 8.07.20219 1
120 7.07.20210 5.10.20210 6.10.20210 7.10.20219 1
130 6.10.20210 4.01.20220 5.01.20220 6.01.20229 1
140 5.01.20220 5.04.20220 6.04.20220 7.04.20229 1
150 6.04.20220 5.07.20220 6.07.20220 7.07.20229 1
160 6.07.20220 4.10.20220 5.10.20220 6.10.20229 1
170 5.10.20220 3.01.20230 4.01.20230 5.01.20239 1
180 4.01.20230 4.04.20230 5.04.20230 6.04.20239 1
190 5.04.20230 4.07.20230 5.07.20230 6.07.20239 1
200 5.07.20230 3.10.20230 4.10.20230 5.10.20239 1
кщо дати виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають на святковий (вихідний) день згідно чинного законодавству України, виплата відсоткового доходу здійснюється у
відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного
дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр).
У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника. На
депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.
Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою:
UAH%i t
Сі = N * ------------- * --------100% 365
де
Сі - сума відсоткового доходу;
N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
UAH%i - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;
t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді;
365 – кількість днів у році;
Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з
розрахунку на одну облігацію.
Відсоткова ставка на 1-2 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 22% (двадцять два) відсотків річних.
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Відсоткові ставки на 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Дирекції Товариства, виходячи з ринкової кон’юнктури,
алене може бути меншою ніж 1/2 облікової ставки Національного банку України, а також не може бути встановлена більшою трикратної облікової ставоки НБУ.
Емітент зобов’язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті,
по відповідним відсотковим періодам у строки, вказані в таблиці 3:
Таблиця 3
Відсотковий періодТ ермін, до якого Емітент зобов’язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки
3-42 0.03.2019
5-61 8.09.2019
7-81 8.03.2020
9-101 6.09.2020
11-121 7.03.2021
13-141 5.09.2021
15-161 6.03.2022
17-181 4.09.2022
19-201 5.03.2023
Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до правил Центрального депозитарію. Виплата
відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку
виплати доходу. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий
центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати та надання документів визначених правилами
Центрального депозитарію. Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального
депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам облігацій.У разі неспроможності Товариства
виплатити власникам облігацій відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій у терміни та спосіб, зазначені в цьому проспекті емісії
облігацій, Товариство оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облігацій відповідного повідомлення до НКЦПФР у
строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днів з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днів з дати оголошення дефолту здійснює
персональне письмове повідомлення про оголошення дефолту власникам облігацій відповідної серії, але не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати початку виплати
відсоткового доходу та/або погашення облігацій, згідно з термінами та строками, зазначеними в цьому проспекті емісії облігацій, шляхом надсилання рекомендованим листом
відповідних повідомлень на підставі реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на дату оголошення дефолту.
Подальші дії Товариства здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Вимоги власників облігацій (виплата номінальної вартості облігацій та відшкодування збитків) задовольняються за рахунок коштів, одержаних від реалізації активів емітента, у
порядку, строки та у черговості, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Цивільним кодексом України
облiгацiї серiї К знаходяться в списку позалiстингових паперiв бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу: uaA+
20.06.2019 29/2/2019
Державна
UA40002 відсоткові
1000,00
25000 Бездокументарні 25000000,00
22
91
1371250,00 10.07.2024
комісія з цінних 04259
іменні
паперів та
фондового
ринку
Опис: Проспект облігацій серії L розміщено на сайті емітента за посиланням: https://kreditmarket.ua/upload/Prospekt-obligacij_L.pdf
Додатки до проспекту облігацій серії L розміщено на сайті емітента за посиланням: https://kreditmarket.ua/ukr/about.html
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1

2

20.06.2019 28/2/2019

3

4

5

Державна
UA40002 відсоткові
комісія з цінних 04267
паперів та
фондового
ринку

6

7

8

9

10

1000,00

50000

Бездокументарні
іменні

50000000,00

22

Опис: Проспект облігацій серії М розміщено на сайті емітента за посиланням: https://kreditmarket.ua/upload/Prospekt-obligacij_M.pdf
Додатки до проспекту облігацій серії М розміщено на сайті емітента за посиланням: https://kreditmarket.ua/ukr/about.html
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11
91

12

13

2742500,00

10.07.2024

VIIІ. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування

-

2. Організаційно-правова форма

100

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 4. Місцезнаходження
-

5. Опис: Протягом звітного періоду емітент не приймав участі в інших юридичних особах.
Інформація у складi проміжного звіту емiтента вiдсутня.
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1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на
відчуження таких цінних паперів
Дата
випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

1

2

15.09.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні
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Вид цінних паперів Міжнародний
ідентифікаційний номер
3
4
Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

UA4000191357 -

Найменування органу, що
наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

5

6

7

Обмеження відсутні

-

1

2

3

15.09.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні

2019 р.
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4
UA4000191365 -

5

6
Обмеження відсутні

7
-

1

2

3

15.09.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні

2019 р.
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4
UA4000191373 -

5

6
Обмеження відсутні

7
-

1

2

3

15.09.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні

2019 р.
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4
UA4000191381 -

5

6
Обмеження відсутні

7
-

1

2

3

27.09.2016 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні

2019 р.
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4
UA4000195523 -

5

6
Обмеження відсутні

7
-

1

2

3

27.09.2016 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні

2019 р.
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4
UA4000195531 -

5

6
Обмеження відсутні

7
-

1

2

3

02.10.2018 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні

2019 р.
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4
UA4000202527 -

5

6
Обмеження відсутні

7
-

1

2

3

20.06.2019 Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні

2019 р.
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4
UA4000204259 -

5

6
Обмеження відсутні

7
-

1

2

3

20.06.2019 Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні

2019 р.
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4
UA4000204267 -

5

6
Обмеження відсутні

7
-

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Керiвництво емiтента пiдтверджує, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть,
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть», мiстить достовiрне та об’єктивне подання
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i що
промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до
частини четвертої статтi 401 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
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ХV. Проміжний звіт керівництва
Основні фінансові зобов'язання Компанії включають кошти кредитних установ, залучені з метою
фінансування операційної діяльності Компанії. Основні фінансові активи Компанії включають
грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість, яка відображає позики надані
клієнтам, а також інвестиції, що утримуються до огашення. Компанії властивий кредитний
ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик, валютний ризик та операційний ризик, а також ризик
управління капіталом та іншими джерелами фінансування. Кожен з вищевказаних ризиків
регулярно контролюється фінансовим відділом Компанії і інформація про них доводиться до
відома директора Компанії. Якщо відображена сума перевищує ліміти ризику, директор повинен
проінформувати представників Учасників про такі перевищення. Процес контролю ризиків не
включає такі бізнес-ризики як зміни в навколишньому середовищі, технологіях та галузі. Вони
контролюються в процесі стратегічного планування Компанії.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик фінансового збитку в разі невиконання контрагентом своїх
договірних зобов'язань. Компанії властивий кредитний ризик, що виникає переважно у зв'язку з
операціями з надання позик фізичним особам. Компанії властивий кредитний ризик, який
представляє собою ризик того, що контрагент не зможе повністю погасити заборгованість у
встановлений термін. Управління кредитним ризиком також включає в себе регулярний
моніторинг здатності контрагентів погасити заборгованість в повному обсязі у встановлений
термін, аналіз фінансового стану фізичної особи та її платоспроможність.
Максимальна сума кредитного ризику дорівнює балансовій вартості фінансових активів,
відображених у звіті про фінансовий стан. Управління та моніторинг кредитних ризиків
здійснюються Кредитним комітетом та керівництвом Компанії в межах їхніх повноважень.
Щоденне управління ризиками здійснюється Департаментом управління ризиками. Перед
поданням заявки на розгляд Кредитного комітету усі рекомендації стосовно кредитних процесів
(визначення кредитних лімітів, ставок та строків кредитування) розглядаються та
затверджуються Департаментом управління ризиками. Ризик на одного позичальника
обмежується лімітами, які встановлюються Кредитним комітетом. Відповідність фактичного
ризику лімітам перевіряється щоденно. Всі позики, надані Компанією, є позики фізичним
особам, які не вимагають забезпечення або поруки. Компанія у відповідності до МСФЗ 9 для
визнання очікуваних кредитних збитків за весь строк дії оцінила всю довгострокову дебіторську
заборгованість, дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та дебіторська
заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів на колективній основі, оскільки
контрагенти мають спільні характеристики кредитного ризику, які були згруповані на основі дат,
що минули. Дебіторська заборгованість списується (тобто припиняється визнаватись), коли
немає обґрунтованих очікувань щодо стягнення. Відсутність платежів протягом 180 днів з дати
виставлення рахунку та нездатність до взаємодії з Компанією щодо альтернативного порядку
оплати, крім іншого, вважається індикаторами відсутності обґрунтованого очікування
відшкодування. Максимальний розмір кредитного ризику Компанії може суттєво коливатися і
залежати як від індивідуальних ризиків, притаманних конкретним активам, так і від загальних
ринкових ризиків. Станом на 31 грудня 2019 року максимальний розмір кредитного ризику по
фінансовим балансовим активам дорівнює балансовій вартості цих активів без врахування заліку
активів і зобов’язань.
Географічна концентрація – Компанія здійснює всі операції в Україні. Департамент управління
ризиками здійснює контроль за ризиком зміни законодавства та оцінює його вплив на діяльність.
Такий підхід дозволяє Компанії зменшити потенційні збитки від коливань інвестиційного
клімату в Україні.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за
фінансовими інструментами буде коливатися внаслідок змін в ринкових параметрах, таких, як
процентні ставки та інші цінові ризики.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності стосується наявності достатніх коштів для погашення зобов’язань за
4 кв. 2019 р.
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кредитними договорами та пов’язаних з фінансовими інструментами, при настанні фактичного
строку їх сплати.
Компанія управляє своєю ліквідністю таким чином, щоб в кожному проміжку часу розрив
ліквідності з урахуванням запланованих операцій не перевищував певний внутрішній ліміт.
З метою управління ризиком ліквідності Компанія здійснює щоденний моніторинг очікуваних
майбутніх потоків грошових коштів від операцій із клієнтами, що є частиною процесу
управління активами/зобов’язаннями.
Для управління ризиком ліквідності Компанія застосовує економічні та адміністративні
інструменти. До економічних інструментів належать граничні процентні ставки за активними
операціями та операціями залучення фондів для забезпечення діяльності з видачі кредитів. До
адміністративних інструментів належать внутрішні ліміти щодо обмеження окремих видів
операцій. Прийняття рішення щодо застосування економічних або адміністративних
інструментів для цілей управління ризиком ліквідності є виключною прерогативою Кредитного
комітету.
Завданням Кредитного комітету є організація комплексної системи управління активами та
пасивами шляхом здійснення нагляду та управління різними видами ризику, визначення
політики щодо лімітів і нормативів, планування і контролю за використанням коштів Компанії.
Кредитний комітет виконує функції аналізу діяльності та визначає політику процесу управління
активами та пасивами згідно зі стратегічними цілями і пріоритетами розвитку Компанії. Також
компетенцією Кредитного комітету, як колегіального органу, є оцінка ризиків зміни у
законодавстві, прогноз та розробка сценаріїв щодо коригування стратегії розвитку Компанії
зважаючи на такі ризики.
Валютний ризик
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту
коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Фінансовий стан Компанії та рух
грошових коштів не зазнають впливу коливань курсів обміну іноземних валют оскільки всі
операції протягом 2019 та 2018 років Компанія здійснювала в гривнях.
Процентний ризик
Ризик зміни процентної ставки виникає внаслідок можливої зміни процентних ставок, що
впливає на фінансову звітність. Компанія залучає позикові кошти на основі процентних ставок,
що встановлюються окремо для кожної кредитної угоди з кожною з фінансових установ.
Процентний ризик виникає у випадках, коли фактичні або прогнозовані активи з визначеним
строком погашення є більшими або меншими, ніж фактичні або прогнозовані зобов’язання з
аналогічним строком погашення.
Процентний ризик оцінюється тим, наскільки зміни ринкових процентних ставок впливають на
процентну маржу і на чистий процентний дохід. Якщо строки активів, що приносять процентний
дохід, відрізнятимуться від строків зобов’язань, по яких нараховуються проценти, чисті
процентні доходи будуть збільшуватися чи зменшуватися в результаті змін процентних ставок. З
метою управління процентним ризиком, керівництво постійно проводить оцінку ринкових
процентних ставок за різними видами активів, що приносять процентні доходи, і зобов’язань, по
яких нараховуються процентні витрати.
Процентна маржа за активами та зобов’язаннями, що мають різні строки виплат, може
збільшуватися в результаті змін ринкових процентних ставок. На практиці керівництво змінює
процентні ставки по певних фінансових активах та зобов’язаннях, виходячи з поточних
ринкових умов та взаємних домовленостей, які оформляються додатком до основної угоди, де
зазначається нова процентна ставка.
У таблицях нижче показано середньозважені ефективні процентні ставки по активах, що
приносять процентні доходи, та зобов’язаннях, по яких нараховуються процентні витрати.
Компанія не має фінансових інструментів з плаваючими процентними ставками. Отже, зміна
процентних ставок на звітну дату не вплинула б на прибуток або збиток.
Операційний ризик
Операційний ризик - це ризик, що виникає внаслідок системного збою, помилок персоналу,
шахрайства чи зовнішніх подій. Коли перестає функціонувати система контролю, операційні
ризики можуть завдати шкоди репутації, мати правові наслідки або призвести до фінансових
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збитків. Компанія не може усунути всі операційні ризики, але за допомогою системи контролю і
шляхом відстеження та відповідної реакції на потенційні ризики Компанія може керувати
такими ризиками. Система контролю передбачає ефективний розподіл обов'язків, права доступу,
процедури затвердження і звірки, навчання персоналу, а також процедури оцінки, включаючи
внутрішній аудит.
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