НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
вул. Московська, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31
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від ___________ 20__ р. № ___________

На № __________ від ___________ 20__ р.

ТОВ «СС ЛОУН»
correspondence@ccloan.com.ua

На виконання пунктів 6, 7 Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 16.05.2022 №383 «Щодо погодження змін до рішення про емісію
корпоративних облігацій Товариства з обмеженою відповідальністю «СС ЛОУН» серії
А» департамент реєстрації емісій цінних паперів Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку надає вищезазначене Рішення та погоджені Зміни до рішення про
емісію корпоративних облігацій серії А.

Т.в.о. директора департаменту
реєстрації емісій цінних паперів

Хохлова Н.В.

Туркова О.М.
(044)2542385

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат
58E2D9E7F900307B0400000030762800321D8F00
Підписувач Хохлова Наталія Віталіївна
Дійсний з 26.01.2021 11:59:03 по 26.01.2023 11:59:03

.

Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку
Н4В#4ВВX14oH|О
№ 12/01/4443-АПн від 17.05.2022

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ

16.05.2022

м. Київ

№ 383

Щодо погодження змін до рішення про
емісію корпоративних облігацій
Товариства з обмеженою відповідальністю
«СС ЛОУН» серії А
Відповідно до частини другої статті 7 Закону України “Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні”, частини шостої статті 12 Закону України «Про ринки
капіталу та організовані товарні ринки», рішення Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку № 463 від 30.06.2021 (зі змінами), у зв’язку з введенням воєнного
стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з
урахуванням рішення Комісії №144 від 08.03.2022 «Про упорядкування проведення
операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану» (зі змінами), рішення Комісії
№310 від 19.04.2022 «Щодо особливостей приймання НКЦПФР документів» (зі
змінами), на підставі документів, наданих Товариством з обмеженою відповідальністю
«СС ЛОУН» на погодження змін до рішення про емісію корпоративних облігацій серії
К у зв’язку зі зміною терміну і порядку виплати доходу за облігаціями та терміну і
порядку погашення облігацій (вх. №22/1193-АП від 16.05.2022),
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Визнати достатніми документи, надані Товариством з обмеженою
відповідальністю «СС ЛОУН» (ідентифікаційний код юридичної особи 40071779)
(далі – Емітент), для погодження змін до рішення про емісію корпоративних облігацій
серії А Емітента (далі – Зміни до рішення про емісію облігацій) у зв’язку зі зміною
терміну і порядку виплати доходу за облігаціями та терміну і порядку погашення
облігацій.
2. Погодити Зміни до рішення про емісію облігацій.

3. Департаменту реєстрації емісії цінних паперів (Н. Хохлова) забезпечити
оформлення та видачу погоджених Змін до рішення про емісію облігацій.
Підписання Змін до рішення про емісію облігацій здійснити шляхом накладення
кваліфікованого електронного підпису т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій
цінних паперів Н. Хохлової.
4. Емітенту надати ПАТ «НДУ» (ідентифікаційний код юридичної особи
30370711):
- для депонування новий глобальний сертифікат випуску цінних паперів та інші
документи, визначені внутрішніми документами ПАТ «НДУ» для переоформлення
глобального сертифікату у зв’язку з внесенням змін до рішення про емісію;
- документи, визначені внутрішніми документами ПАТ «НДУ», для внесення змін
до Реєстру кодів цінних паперів
5. ПАТ «НДУ» відповідно до його внутрішніх документів здійснити дії щодо
депонування оформленого Емітентом нового глобального сертифікату з одночасним
погашенням попереднього глобального сертифікату та внести зміни до Реєстру кодів
цінних паперів, на підставі поданих емітентом документів.
6. Департаменту реєстрації емісій цінних паперів (Н. Хохлова) повідомити
Емітента та ПАТ «НДУ» про прийняте рішення.
7. Департаменту реєстрації емісій цінних паперів (Н. Хохлова) направити
офіційним
каналом
зв’язку
на
електронну
адресу
Емітента
–
correspondence@ccloan.com.ua погоджені Зміни до рішення про емісію Емітента.
8. Це рішення стосується виключно суб’єктів, зазначених у цьому рішенні, і не
може бути застосовано в будь-якому іншому випадку.
9. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.
Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ
Протокол засідання Комісії
від 16.05.2022 № 63

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Загальних Зборів УчасниківТОВ «СС
ЛОУН»
Рішення єдиного учасника № 1205/22-2 від 12
травня 2022 р.
Додаток 1 до Рішення єдиного учасника ТОВ
«СС ЛОУН» №1205/22-2 від 12 травня 2022 р.

ЗМІНИ ДО РІШЕННЯ
про емісію облігацій
(у разі неоформлення проспекту облігацій)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС ЛОУН», 40071779
Україна, 03066, місто Київ, вул. Максимовича Михайла (Голосіївський р-н), будинок 8(найменування
емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)
15
15.1

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій):
дати початку і
закінчення
виплатидоходу
за облігаціями

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії А здійснюється відповідно до відсоткових
періодів. Дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями зазначені нижче в таблиці:
Номер
відсотк
ового
періоду

Дата початку
відсоткового
періоду

Дата
закінчення
відсоткового
періоду

Дата початку
виплати
відсоткового
доходу

1
2
3
4

14.05.2021
13.08.2021
12.11.2021
11.02.2022

12.08.2021
11.11.2021
10.02.2022
12.05.2022

13.08.2021
12.11.2021
11.02.2022
13.05.2022

Дата
закінчення
виплати
відсоткового
доходу
18.08.2021
17.11.2021
16.02.2022
26.12.2022

Тривалі
сть
періоду,
днів
91
91
91
91

При цьому відсотковий дохід за четвертий відсотковий період виплачується згідно графіку, що
наведено у пункті 15.2 Заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір
відсоткового доходу за відсотковими облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати
відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за
облігаціями цього Рішення про емісію облігацій.
Якщо дата початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий
(вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата доходу здійснюється,
починаючи з наступного за святковим (вихідним, неробочим) робочого дня. Відсотки за
облігаціями відповідної серії за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не
сплачуються.»
15.2

заплановані
відсотки (або
межі, уяких
емітент може
визначити
розмір
відсоткового
доходу за
відсотковими

Ставка відсоткового доходу на перший, другий та третій відсоткові періоди встановлюється в
розмірі 20% (двадцять відсотків) річних.
Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті власнику облігації за першим, другим та третім
відсотковим періодом, розраховується за формулою:
UAH%i
t
Сі = N * ------------- * --------100%
365
де:

облігаціями),
метод
розрахунку та
порядок виплати
відсоткового
доходу, порядок
оприлюднення
інформації про
розмір
відсоткового
доходу за
облігаціями

Сі - сума (розмір) відсоткового доходу за відповідний відсотковий період;
N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях, а саме 1000 (одна тисяча гривень);
UAH%i – відсоткова ставка за відповідний період, а саме 20% (двадцять відсотків) річних (і –
від 1 до 3);
t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді, а саме 91 (дев’яносто один) день.
Сума виплат відсоткового доходу розраховується на 1 (одну) облігацію з точністю до 1 (однієї)
копійки за методом арифметичного округлення.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії А за першим, другим та третім відсотковим
періодом починається у дату початку виплати відсоткового доходу за відповідний відсотковий
період та закінчується у дату закінчення виплати відсоткового доходу за відповідний
відсотковий період, які визначено в цьому Рішенні про емісію облігацій.
Сума відсоткового доходу за облігаціями серії А, що підлягає виплаті власнику за четвертий
відсотковий період складає 99 (дев`яносто дев`ять) гривень 33 (тридцять три копійки на 1 (одну)
облігацію.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії А за четвертим відсотковим періодом
починається у дату початку виплати відсоткового доходу за четвертий відсотковий період,
здійснюється частинами згідно графіку виплати за четвертий відсотковий період, який наведено
нижче в п.15.2. цього Рішення про емісію облігацій, та закінчується у дату закінчення виплати
відсоткового доходу за четвертий відсотковий період. Зокрема, виплата відсоткового доходу за
облігаціями серії А за четвертим відсотковим періодом здійснюється за наступним графіком:

Дата

Гривень
на
облігацію

18.05.22

49,86

18.06.22
18.07.22

1,87
3,68

17.08.22

26,43

17.09.22
17.10.22

1,87
3,68

16.11.22

9,97

26.12.22

1,97

Всього

99,33

Сума прописом
49 (сорок дев’ять) гривень 86 (вісімдесят шість) копійок на
одну облігацію
1 (одна) гривня 87 (вісімдесят сім) копійок на одну облігацію
3 (три) гривні 68 (шістдесят сім) копійок на одну облігацію
26 (двадцять шість) гривень 43 (сорок три) копійки на одну
облігацію
1 (одна) гривня 87 (вісімдесят сім)копійок на одну облігацію
3 (три) гривні 68 (шістдесят сім) копійок на одну облігацію
9 (дев`ять) гривень 97 (дев`яносто сім) копійок на одну
облігацію
1 (одна) гривня 97 (дев`яносто сім) копійок на одну облігацію
99 (дев`яносто дев`ять) гривень 33 (тридцять три) копійки
на одну облігацію

Виплата відсоткового доходу здійснюється на підставі даних реєстру власників цінних паперів
серії А, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що
передує даті початку виплати відсоткового доходу за відповідний відсотковий період.
Якщо дата початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий
(вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата доходу здійснюється,
починаючи з наступного за святковим (вихідним, неробочим) робочого дня. Відсотки за
облігаціями серії А за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

16

Власнику цінних паперів серії А не забороняється продавати права вимоги боргової суми за
відсотками та номінальною вартістю облігацій достроково після 13.05.2022 року в межах
діючого законодавства України з обов’язковим повідомленням про це Емітента.
Порядок погашення облігацій:

16.1

дати початку і
закінчення
погашення
облігацій

16.2
порядок виплати
номінальної
вартості
облігації із
зазначенням
валюти, у якій
здійснюється
погашення
(національна або
іноземна
валюта) (у разі
прийняття
рішення про
емісію
відсоткових/дис
контних
облігацій),
в тому числі
порядок та
умови
конвертації
конвертованих
облігацій у
власні акції
емітента
(для емітентів акціонерних
товариств)*, із
зазначенням
типу,
номінальної
вартості та
кількості
акцій цього
емітента, в які
конвертується
кожна облігація,
із
зазначенням
коефіцієнта
конвертації,
можливості та
умови
вибору
власником таких
облігацій
форми їх
погашення

Дата початку погашення облігацій серії А: 13.05.2022 року
Дата закінчення погашення облігацій серії А: 26.12.2022 року

Погашення облігацій Емітентом здійснюватиметься в порядку, визначеному законодавством
про депозитарну систему України. Відповідно до чинного законодавства, здійснення Емітентом
погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм. Погашення здійснюється на
підставі даних реєстру власників облігацій серії А, складеного Центральним депозитарієм
станом на 24 годину операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій (надалі –
«Реєстр власників облігацій на дату погашення»). Зазначений Реєстр власників облігацій
складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента.
Погашення (порядок виплати) номінальної вартості облігацій здійснюється частинами шляхом
переказу Емітентом грошових коштів на рахунок Центрального депозитарію, для здійснення
погашення згідно наступного графіку:

Дата

% від
номінальної
вартості
кожної
облігації

Сума,
грн

18.05.22

25,00%

250,00

18.06.22

11,00%

110,00

18.07.22
17.08.22
17.09.22
17.10.22
16.11.22

11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%

110,00
110,00
110,00
110,00
110,00

26.12.22

9,00%

90,00

Всього

100,00%

1 000,00

Сума прописом
Двісті п`ятдесят гривень 00 копійок на
від кожної облігації
Сто десять гривень 00 копійок на від
кожної облігації
Сто десять гривень 00 копійок на від
кожної облігації
Сто десять гривень 00 копійок на від
кожної облігації
Сто десять гривень 00 копійок на від
кожної облігації
Сто десять гривень 00 копійок на від
кожної облігації
Сто десять гривень 00 копійок на від
кожної облігації
Дев`яносто гривень 00 копійок на від
кожної облігації
Одна тисяча гривень 00 копійок на
від кожної облігації

Центральний депозитарій здійснює переказ отриманих від Емітента коштів з рахунку
Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або
депозитаріїв-кореспондентів у яких відкрито рахунки власників облігацій серії А. Депозитарні
установи та/або депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам облігацій
відповідно до законодавства України умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в
цінних паперах, укладених з власниками облігацій.
Якщо дата початку погашення облігацій серії А припадає на святковий (вихідний, неробочий)
день за законодавством України, виплата доходу здійснюється, починаючи з наступного за
святковим (вихідним, неробочим) робочого дня. Відсотки за облігаціями відповідної серії за
такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.
Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.
У разі, якщо законодавством України передбачено утримання на користь бюджету з сум, що
належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.

Рішення про емісію конвертованих облігацій̆ Емітентом не приймалось. Можливість
конвертації̈ облігацій̆ серії А у власні акції Емітента не передбачена.
Власнику цінних паперів серії А не забороняється продавати права вимоги боргової суми за
відсотками та номінальною вартістю облігацій достроково після 13.05.2022 року в межах
діючого законодавства України з обов’язковим повідомленням про це Емітента.

ПІДПИС УЧАСНИКА:
«CC КОНТІНЕНТАЛЬ СІТІ КЕПІТАЛ ЛТД»,

в особі представника за довіреністю
Дуднік Марина Володимирівна
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