
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів.

Керуючий Конюхов Олександр
Вiталiйович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
23.03.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЖИТЛОБУД - 2"

2. Організаційно-правова форма
Товариство з додатковою відповідальністю

3. Місцезнаходження
61145, Харкiв, вул. Космiчна, 12

4. Код за ЄДРПОУ
01270351

5. Міжміський код та телефон, факс
(057) 702-13-69 (057) 702-13-69

6. Електронна поштова адреса
info@zhilstroj-2.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.03.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у* № 60(2813) Вiдомостi НКЦПФР 28.03.2018
(номер та найменування офіційного друкованого

видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zhilstroj-2.ua в мережі Інтернет 30.03.2018
(адреса сторінки) (дата)



Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного
капіталу

№ з/п Дата прийняття
рішення

Вид цінних паперів, що
розміщуються

Кількість цінних
паперів, що

розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що
розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)

1 2 3 4 5 6

1 23.03.2018 Облігація підприємства
відсоткова 110 000 110 000.00 5 395.14

Зміст інформації:

23.03.2018 р. Наглядовою радою ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЖИТЛОБУД-2" (Протокол № 20 вiд 23.03.2018
р.) було прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента, а саме:
Iнформацiя про параметри випуску та порядок розмiщення облiгацiй:
Вид, тип: Облiгацiї пiдприємств вiдсотковii звичайнi (незабезпеченi) серiї «O», «P»;
Спосiб розмiщення: публiчний;
Форма випуску: iменнi;
Форма iснування облiгацiй: бездокументарна;
Кiлькiсть серiй: 2 серiї;
Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 110 000 000,00 грн. (сто десять мiльйонiв грн. 00 коп.);
Загальна кiлькiсть облiгацiй: 110 000 (сто десять тисяч) штук, в тому числi:
Iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) серiї «O»: кiлькiсть облiгацiй: 55 000; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 1 000,00 грн.;
загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 55 000 000,00 грн.
Iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) серiї «P»: кiлькiсть облiгацiй: 55 000; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 1 000,00 грн.;
загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 55 000 000,00 грн.
Порядок розмiщення облiгацiй: Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй проводиться Емiтентом самостiйно без залучення
андеррайтера, на бiржi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (iдентифiкацiйний код юридичної
особи: 33718227) вiдповiдно до Правил та Регламенту зазначеної бiржi за адресою: 49000, Днiпропетровська область, м. Днiпро, вул.
Воскресенська, буд. 30.
Дата початку укладення договорiв з першими власниками облiгацiй - 01 липня 2018 року
Дата закiнчення укладення договорiв з першими власниками облiгацiй - 30 червня 2019 року.
Власники облiгацiй мають такi права:
- купувати, продавати та iншим чином вiдчужувати облiгацiї на бiржовому та
позабiржовому ринках цiнних паперiв;



№ з/п Дата прийняття
рішення

Вид цінних паперів, що
розміщуються

Кількість цінних
паперів, що

розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що
розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)

1 2 3 4 5 6

- отримувати вiдсотковий дохiд у строки, передбаченi умовами розмiщення;
- подавати Емiтенту облiгацiї для викупу вiдповiдно до умов розмiщення;
- отримати номiнальну вартiсть у строк погашення облiгацiй;
- отримати номiнальну вартiсть та вiдсотковий дохiд у строк викупу облiгацiй;
- здiйснювати iншi операцiї з облiгацiями, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розмiщення облiгацiй.
Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв
(крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення -
20 154,96 %.
Оплата облiгацiй здiйснюється в нацiональнiй валютi України - гривнi.
Оплата за облiгацiї вноситиметься на поточний рахунок ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» (код за ЄДРПОУ 01270351) № 26009166979 в ПАТ
«Укргазбанк» м. Київ, код банку 320478, Харкiвська дирекцiя.
При укладеннi договорiв з першими власниками облiгацiй їх оплата здiйснюється покупцями у строки, встановленi Правилами та Регламентом
Бiржi, але в будь-якому випадку не пiзнiше 30 червня 2019 року Покупець повинен сплатити повну вартiсть облiгацiй.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: фiнансовi ресурси загальною сумою 110 000 000,00 грн.
(сто десять мiльйонiв грн. 00 коп.), залученi вiд розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiй «О», «Р», будуть
спрямованi в повному обсязi на придбання цiнних паперiв українських емiтентiв, зокрема, боргових цiнних паперiв та цiнних паперiв емiтентiв-
пiдприємств будiвельної галузi.
Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, вiдомостi про кiлькiсть
цiнних паперiв емiтента, якими вони володiють:
1.Кроленко Ю.Я., Голова Наглядової ради, не володiє цiнними паперами емiтента;
2.Казарiнова Н.В., Член Наглядової ради, не володiє цiнними паперами емiтента;
3.Вольвiч В.Г., Член Наглядової ради, не володiє цiнними паперами емiтента;
4.Максимов Л.Є., Член Наглядової ради, не володiє цiнними паперами емiтента;
5.Шаповалов М.В. Член Наглядової ради, не володiє цiнними паперами емiтента.
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв - можливiсть конвертацiї облiгацiй, що випускаються, умовами випуску не
передбачається.
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