
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Шановні інвестори компанії CCLOAN, 

 

 

Висловлюємо подяку за вашу довіру команді CCLOAN, а також ваш внесок у розвиток 

нашої компанії та ринку фінансових послуг України. 

За час після випуску наших корпоративних облігацій нас підтримало 25 інвестиційних 

фондів України та приватних інвесторів. 

Ваші інвестиції допомогли нам досягти цілей на 2021-2022 роки і незабаром ми підійдемо 

до точки погашення нашого випуску. 

Як ви знаєте, на початку 2022 року з'ясувалося, що наш північний сусід має свої, абсолютно 

ірраціональні плани на нашу країну, її територію та населення. 

24 лютого 2022 року Росія здійснила військову інтервенцію в Україну, яка продовжується і 

сьогодні і завдяки Збройним Силам України плани агресора були повністю зламані, проте 

вплив на бізнес та життя людей вкрай великий. 

Наша компанія також зіткнулася з певними складнощами у погашенні портфеля 

клієнтами, так як багато клієнтів втратили в моменті роботу, дах над головою та інші доходи, 

які є в умовах життя у мирний час. 

При цьому весь менеджмент піклується про зобов'язання компанії перед інвесторами та 

прикладає максимум зусиль для збереження колективу, печеться про співробітників, 

виконуючи соціальну функцію бізнесу. 

Хочу загострити увагу, що на першому місці в компанії зараз інтереси Інвесторів у наші 

цінні папери. Ми шукаємо можливість погашення наших облігацій у найкоротші терміни, проте 

нам також необхідно забезпечити працездатність компанії для забезпечення виплати всіх 

інвестицій, які ви здійснили в CCLOAN та своєчасного погашення купонного доходу. 



 

  

 

 

  

 

Як ми бачимо погашення наших облігацій: 

• По-перше, ми виплатимо нарахований купонний дохід на найближчу дату 

погашення, а саме з 13 по 18 травня 2022 року; 

 

• По-друге, ми подовжимо строк наших облігацій до 25.12.2022 щоб встигнути погасити 

все у поточному році; 

 

• Третє – залишимо відсоток за нашими облігаціями на поточному рівні в 20% річних; 

 

• Четверте – будемо виплачувати нарахований купонний дохід по нашим цінним 

паперам кожен 91 день, як це є у рамках нашого поточного випуску, та останній 

нарахований дохід з 26.12.2022 по 31.12.2022р. 

 

Номер 
відсоткового 

періоду 

Дата початку 
відсоткового 

періоду 

Дата 
закінчення 

відсоткового 
періоду 

Дата початку 
виплати 

відсоткового 
доходу 

Дата закінчення 
виплати 

відсоткового 
доходу 

Тривалість 
періоду, 

днів 

5 13.05.2022 11.08.2022 12.08.2022 17.08.2022 91 

6 12.08.2022 10.11.2022 11.11.2022 16.11.2022 91 

7 11.11.2021 25.12.2022 26.22.2022 31.12.2022 45 

 

Упевнені, що запропоновані умови є вигідними та привабливими для вас нас та нашої 

України. 

 

 

 

 

З повагою, ТОП-менеджмент компанії ССЛОУН 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

  

 

 

Наступного тижня ми надішлемо Вам форму згоди з наведеними умовами та нам 

потрібно отримати згоду від вас для подання до НКЦПФР. Пропонуємо вам при отриманні 

підписати електронним відписом та надіслати зворотнім повідомленням засобами 

документообігу НДУ через вашу депозитарну установу. 

 

Контактна особа від компанії:  
CFO CCLOAN – Сергій Водолазський, 
тел:   067-864-11-69, 
e-mail:  bonds@ccloan.com.ua 


