Титульний аркуш Повідомлення
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння

Рибачук Валентин Леонiдович

(посада)

(підпис)

(прізвищ е та ініціали керівника)

26.11.2012
М.П.

(дата)

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Державна iпотечна установа
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Установа
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33304730
1.4 Місцезнаходження емітента
01133, м. Київ, бульвар Лесi Українки, буд. 34, оф. 201
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 207-14-14 (044) 207-14-13
1.6 Електронна поштова адреса емітента
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2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

26.11.2012
(дата)

2.2. Повідомлення
опубліковано у
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

226 Бюлетень Цiннi папери України

27.11.2012

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.ipoteka.gov.ua
(адреса сторінки)
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в мережі Інтернет

26.11.2012
(дата)
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Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу
№ з/
п

Дата прийняття
рішення

Вид цінних паперів,
що розміщуються

Кількість цінних
паперів, що
розміщуються (штук)

Сума цінних паперів,
Частка від статутного
що розміщуються
капіталу (у відсотках)
(тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

1

23.11.2012

Облігації підприємств

20000

2000000.000

210.139

Зміст інформації:
Правлiння Державної iпотечної установи на пiдставi Параметрiв випуску облiгацiй, затверджених рiшенням Наглядової Ради
Державної iпотечної установи (Протокол вiд 13,21 листопада 2012 року № 3), прийняло Рiшення про вiдкрите (публiчне)
розмiщ ення облiгацiй серiй "X2", "Y2" вiд 23.11.2012 року № 82 про розмiщ ення облiгацiй загальним обсягом 2 млрд. гривень.
Облiгацiї пропонуються до вiдкритого розмiщ ення 1 випуском - серiї "X2", "Y2". Облiгацiї випускаються у бездокументарнiй формi.
Характеристика облiгацiй: cерiя "X2" - iменнi, вiдсотковi, з додатковим забезпеченням; cерiя "Y2" - iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням. Кiлькiсть облiгацiй: 20 000 (двадцять тисяч) штук вiдсоткових iменних облiгацiй, у тому числi: серiя "X2" - 10 000
(десять тисяч) штук; серiя "Y2" - 10 000 (десять тисячi) штук. Номiнальна вартiсть облiгацiй: 100 000 (сто тисяч) гривень. Загальна
номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 2 000 000 000 (два мiльярди) гривень, в тому числi: серiя "X2" - 1 000 000 000 (один
мiльярд) гривень; серiя "Y2" - 1 000 000 000 (один мiльярд) гривень. Облiгацiї розмiщ уються шляхом вiдкритого продажу на
територiї України серед iнвесторiв - юридичних та фiзичних осiб, резидентiв та нерезидентiв. Розмiщ ення облiгацiй серiй "X2", "Y2"
здiйснюється емiтентом самостiйно (без участi торговця цiнними паперами; андеррайтера), через органiзатора торгiвлi, а саме:
Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива": Україна, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, будинок 30.
Телефон: (056) 373-95-94, факс: (056) 373-95-94. Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа ПФТС": Україна, 03150, м.
Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 72. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01; Дата початку розмiщ ення облiгацiй серiй
"X2", "Y2": 10 грудня 2012 р. Дата закiнчення розмiщ ення облiгацiй серiй "X2", "Y2": 9 грудня 2013 р. Всi облiгацiї серiй - iменнi,
вiдсотковi, з додатковим забезпеченням у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями Емiтента. Форма iснування облiгацiй:
бездокументарна. Наявнiсть додаткового забезпечення: Облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за
зобов'язаннями Державної iпотечної установи вiд 23.11.2012 року № 15010-03/119, щ о видана Кабiнетом Мiнiстрiв України, в особi
Мiнiстра фiнансiв України Колобова Юрiя Володимировича, щ о дiє на пiдставi статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6
Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рiк" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.11.2012 року № 1033
(далi - Гарант), гарантує виконання Державною iпотечною установою нижчезазначених зобов'язань (далi - Державна гарантiя).
Гарантованi зобов'язання - зобов'язання Державної iпотечної установи з виплати власникам Облiгацiй номiнальної вартостi
Облiгацiй (повернення основної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату погашення Облiгацiй, передбачених Проспектом
емiсiї Облiгацiй, який пройшов державну реєстрацiю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Державна
гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, щ о є власником Облiгацiй, має
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право пред'явити Гарантовi вимоги щ одо виконання зобов'язань за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в
Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього строку
дiї Державної гарантiї. Умови Державної гарантiї пiдлягають включенню в повному обсязi в Рiшення про розмiщ ення та Проспект
емiсiї Облiгацiй. Зобов'язання Гаранта за Державною гарантiєю поширюються тiльки на випадки невиконання Емiтентом
Гарантованих зобов'язань. Гарант не гарантує виконання Емiтентом будь-яких iнших зобов'язань перед власниками Облiгацiй, в
тому числi зобов'язань по сплатi сум вiдсоткiв, нарахованих на Облiгацiї, будь-яких комiсiй, неустойки, штрафiв, пенi за
прострочення виконання зобов'язань за Облiгацiями; для уникнення сумнiвiв, прострочене виконання або невиконання Емiтентом
таких зобов'язань перед власниками Облiгацiй не є гарантiйним випадком, на який поширюється Державна гарантiя. Крiм того,
Гарант не вiдповiдає за вiдшкодування судових витрат власникiв Облiгацiй iз стягнення з Емiтента заборгованостi та/або
вiдшкодування збиткiв та/або шкоди власникам Облiгацiй, щ о пов'язанi з невиконанням або неналежним виконанням Емiтентом
будь-яких своїх зобов'язань за Облiгацiями, в тому числi Гарантованих зобов'язань. Облiгацiї надають власникам усi права, щ о
випливають iз Державної гарантiї. З переходом прав власностi на Облiгацiї до набувача переходять права по Державнiй гарантiї в
тому ж обсязi й на тих умовах, якi iснують на момент переходу прав власностi на Облiгацiї. Передача прав, щ о виникли з
Державної гарантiї, без передачi прав власностi на Облiгацiї є недiйсною. Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони
розмiщ уються до розмiру статутного капiталу: 210,14 вiдсоткiв. Спiввiдношення загального обсягу облiгацiй пiдприємств в обiгу до
розмiру статутного капiталу: 210,14 вiдсоткiв. Спiввiдношення суми обсягу облiгацiй пiдприємств, щ о плануються до розмiщ ення,
та загального обсягу облiгацiй пiдприємств, щ о знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу: 420,28 вiдсоткiв. Власники
облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: - отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку
їх погашення; - отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, щ о йому належать,
пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; - самостiйно визначати Зберiгача облiгацiй; - права на здiйснення iнших операцiй,
щ о не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Оплата облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України гривнi. При розмiщ еннi облiгацiй серiй "X2", "Y2" їх оплата здiйснюється iнвестором (покупцем) вiдповiдно до умов договору
купiвлi - продажу цiнних паперiв, укладеного з Емiтентом та iнвестором, на рахунок емiтента № 2650180354 в ПАТ "Укргазбанк",
МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730. Оплата по облiгацiях серiй "X2", "Y2" здiйснюється у гривнях шляхом перерахування
грошових коштiв у розмiрi повної вартостi iнвесторами за рахунок власних коштiв. Повна оплата здiйснюється у порядку та на
умовах, визначених договором купiвлi-продажу облiгацiй, який укладається мiж Емiтентом та Iнвестором, але не може бути
пiзнiше дати закiнчення розмiщ ення облiгацiй. Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї облiгацiй ДIУ пiд
державну гарантiю, вiдповiдає метi та предмету дiяльностi, передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009 р. № 768 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема рефiнансування
та кредитування iпотечних кредиторiв (банкiв i небанкiвських фiнансових установ, якi провадять дiяльнiсть з надання забезпечених
iпотекою кредитiв). Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями ДIУ пiд державну гарантiю будуть виступати кошти,
отриманi Емiтентом в результатi статутної дiяльностi Установи пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових
платежiв. Установа зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд випуску облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю, для
формування i поповнення статутного капiталу Установи та покриття її збиткiв вiд господарської дiяльностi. Члени уповноваженого
органу емiтента, щ о прийняв рiшення про розмiщ ення цiнних паперiв, не придбавали облiгацiй ДIУ та не мають намiру придбавати.
Конвертацiя цiнних паперiв не передбачається.
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