ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)
23.12.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
23.12.2021
(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)
Голова правління
Яніцький Василь Костянтинович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4.Ідентифікаційний код юридичної
особи
5. Міжміський код та телефон, 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.
8. Найменування, ідентифікаційний
код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру

Приватне акціонерне товариство "Квазар"
Акціонерне товариство
м. Київ 04136 Київ Північно-Сирецька, 3
14314038
+38044 2053412 +380442053405
Pivchuk_T@kvazar.com

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює подання
звітності та/або адміністративних
даних до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (у
разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на https://14314038.smida.gov.ua/
власному веб-сайті учасника
(URL-адреса веб-сайту)
фондового ринку

23.12.2021
(дата)

Відомості про відкриття провадження у справі про банкрутство

№
з/п

1

Дата
постанов
лення
судом
Дата
ухвали проведен
про
ня
відкритт підготовч
я
ого
провадж засіданн
ення у
я суду
справі
про
банкрутс
тво
2
3

Найменування (прізвище, ім’я, по
батькові (за наявності)) особи, яка
подала заяву про відкриття
провадження у справі про
банкрутство

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
арбітражного керуючого, призначеного
судом

4
5
Товариство
з
обмеженою
20.12.202 20.12.202 відповідальністю «Фінансова компанія Новик Євгеній Миколайович
1
1
1
«Централ Фінанс»
Зміст інформації:
20.12.2021р. ухвалою господарського суду міста Києва відкрито провадження у справі про банкрутство приватного
акціонерного товариства «Квазар» за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія
"Централ Фінанс" (03115, м. Київ, вул. Ф.Пушиної,30/32, ідентифікаційний номер 40371994) на підставі
кредиторських вимог за Договором про відступлення права вимоги №106/БД06-2/21 від 12.07.2021р., укладеним
між кредитором та АТ «Сбербанк». Загальна сума вимог кредитора становить: 1) 2 081 759,43 Євро, яка
складається із 676 698,83 Євро основного боргу та 1 405 060,60 Євро процентів за Кредитним договором; 2) 52 359
557,77 грн., яка складається із 45 719 076,21 грн. пені за прострочення повернення кредиту, 6 520 676,38 грн. пені
за прострочення сплати процентів та 119 805,18 грн. судового збору. Арбітражним керуючим – розпорядником
майна судом призначено: Новика Євгенія Миколайовича. Дата проведення підготовчого засідання суду:
20.12.2021р. Станом на дату повідомлення текст ухвали відсутній, резулятивну частину проголошено в судовому
засіданні 20.12.2021р.

