Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕЛЕВIЗIЙНА СЛУЖБА
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА"

2. Код за ЄДРПОУ

20264089

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiнi, 14

4. Міжміський код, телефон та факс

(056) 745-97-75 (056) 745-97-70

5. Електронна поштова адреса

a.veselov@34.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації

http://34.ua/company/

7. Вид особливої інформації

Одержання позики на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про отримання позики (надання поворотної фiнансової допомоги) прийнято
генеральним директором ПрАТ «ТСД» 28.04.2016 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ТСД" вiд 27.04.2016 р. про попереднє схвалення вчинення правочинiв щодо
отримання позики (поворотної фiнансової допомоги).
Дата пiдписання договору позики (надання поворотної фiнансової допомоги): 28.04.2016 р.
Предмет договору: позика грошових коштiв.
Вид позики: безпроцентна.
Загальна сума позики: 30 000 000,00 грн.
Процентна ставка: вiдсутня.
Строк, на який надано позику: до 31.12.2018 р.
Умови повернення позики: позику має бути повернено до 31.12.2018 р.
Забезпечення позики: вiдсутнє.
Iнформацiя про позикодавця: ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 05744121, мiсцезнаходження:
Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 74.
Вартiсть чистих активiв ПрАТ «ТСД», розрахованих на початок 2016 р.: -59 856,0 тис. грн.
Вартiсть активiв ПрАТ «ТСД», розрахованих на початок 2016 р.: 17 234,0 тис. грн.
Спiввiдношення загальної суми позики до вартостi активiв на початок 2016 року (у вiдсотках):
174,07%.
Цiльове призначення коштiв, отриманих за договором позики: поповнення обiгових коштiв ПрАТ
«ТСД».
Розмiр одержаної першої частини позики (траншу): 600 000,00 грн.
Дата отримання першої частини позики (траншу): 28.04.2016 р.
Розмiр одержаної частини позики (у вiдсотках) до загальної суми позики: 2 %
Спiввiдношення суми позики (траншу), отриманої 28.04.2016 р., до вартостi активiв на початок
2016 року (у вiдсотках):3,48%.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор

Пахомов Руслан Володимирович
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

28.04.2016
(дата)

