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)

06.12.2012
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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office@ipoteka.gov.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

06.12.2012
(дата)

2.2. Повідомлення
опубліковано у
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

235 Бюлетень Цiннi папери України

07.12.2012

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

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

06.12.2012
(дата)

pdfcrowd.com

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

05.12.2012

Іпотечні облігації

5000

500000.000

52.535

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 вiд 05 грудня 2012 року № 86 про
розмiщ ення звичайних iпотечних облiгацiй загальним обсягом 500 млн. гривень. Звичайнi iпотечнi облiгацiї випускаються однiєю
серiєю "Н". Загальна сума випуску iпотечних облiгацiй - 500 000 000 грн. (п'ятсот мiльйонiв гривень). Кiлькiсть iпотечних облiгацiй 5 000 (п'ять тисяч) штук. Номiнальна вартiсть однiєї звичайної iпотечної облiгацiї - 100 000 (сто тисяч) грн. Звичайнi iпотечнi облiгацiї
розмiщ уються шляхом вiдкритого продажу на територiї України серед iнвесторiв - юридичних та фiзичних осiб, резидентiв та
нерезидентiв. Розмiщ ення звичайних iпотечних облiгацiй серiї "Н" здiйснюється емiтентом самостiйно (без участi торговця цiнними
паперами; андеррайтера), через органiзатора торгiвлi, а саме: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива":
Україна, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, будинок 30. Телефон: (056) 373-95-94, факс: (056) 373-95-94; Публiчне акцiонерне
товариство "Фондова бiржа ПФТС": Україна, 03150, м.Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 72. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044)
277-50-01. Дата початку первинного розмiщ ення звичайних iпотечних облiгацiй серiї "Н"- 28 грудня 2012 року. Дата закiнчення
розмiщ ення звичайних iпотечних облiгацiй серiї "Н" - 27 грудня 2013 року. Всi облiгацiї серiй - звичайнi iпотечнi. Форма iснування
облiгацiй: бездокументарна. Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщ уються до розмiру статутного капiталу: 52,53
вiдсотки. 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: 262,67 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; - придбавати i продавати облiгацiї на вторинному бiржовому i позабiржовому ринках; - самостiйно визначати
зберiгача облiгацiй; - надавати облiгацiї для викупу вiдповiдно до умов, визначених цим проспектом; - отримувати витяги з реєстру
iпотечного покриття, аудиторськi висновки та iншу iнформацiю щ одо вiдповiдного випуску звичайних iпотечних облiгацiй та їх
iпотечного покриття. Пiсля придбання облiгацiй, їх власники вважаються такими, щ о приєдналися до договору про управлiння
iпотечним покриттям, укладеним Емiтентом з управителем iпотечного покриття - АБ "Укргазбанк" (надалi - Управитель). У разi
настання дефолту Емiтента, власники облiгацiй набувають наступнi права, якi здiйснюють через Управителя: - вимагати вiд
емiтента дострокового виконання грошових зобов'язань за звичайними iпотечними облiгацiями, у разi невиконання Установою
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своїх зобов'язань за звичайними iпотечними облiгацiями, вiдповiдно до чинного законодавства ; - мають вищ ий прiоритет перед
правами чи вимогами iнших осiб щ одо iпотечного покриття; - звертати стягнення на iпотечне покриття та iншi активи Установи
черезуправителя, у разi невиконання Установою своїх зобов'язань за звичайними iпотечними облiгацiями, вiдповiдно до чинного
законодавства; - права на здiйснення iнших операцiй, щ о не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. При
розмiщ еннi звичайних iпотечних облiгацiй серiї "Н" їх оплата здiйснюється iнвестором (покупцем) вiдповiдно до умов договору
купiвлi - продажу цiнних паперiв, укладеного з Емiтентом та iнвестором, на рахунок Емiтента № 2650180354 в АБ "Укргазбанк",
МФО 320478, код ЄДРПОУ отримувача 33304730. Оплата по звичайних iпотечних облiгацiях серiї "Н" здiйснюється у гривнях
шляхом перерахування грошових коштiв у розмiрi повної вартостi iнвесторами за рахунок власних коштiв. Мета використання
фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї звичайних iпотечних облiгацiй, 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
звичайними iпотечними облiгацiями 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 звичайних iпотечних облiгацiй, 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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