
9. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв

l0. Iнформацiя про дивiденди

l l. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користуеться eMiTeHT

12. Вiдомостi про uiHHi папери eMiTeHTa:

1) iнформачiя про виlтуски акцiй eMiTeHTa

2) iнформачiя про облiгацii eMiTeHTa

3) iнформаuiя про iншi цiннi пагlери, випущенi eMiTeHToM

4) iнформашiя про похiднi цiннi папери

5) iнформачiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акuiй) власних акцiй протягом
звiтного перiоду

lЗ. Опис бiзнесу

14. Iнформачiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть eMiTeHTa:

1) iнформаuiя про ocHoBHi засоби eMiTeHTa (за залишковою вартiстю)

2) iнформачiя щодо BapTocTi чистих активiв eMiTeHTa

3) iнформачiя про зобов'язання eMiTeHTa

4) iнформачй про обсяги виробництва та реалiзацiТ основних видiв продукцiТ

5) iнформачiя про собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ

6) iнформачiя про прийняття рiшення про попередне надан}uI згоди на вчинення значних правочинiв

7) iнформаuiя про прийнятгя рiшення lтро Еадання згоди на вчиненнrI значних правочинiв

8) iнформачiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчиненIuI правочинiв, щодо вчинення яких е

заiнтересованiсть

l5. Iнформачiя про забезпечення виtryску боргових цiнних паперiв

16. Вiдомостi цодо особливоТ iнформацiТ та iнформацiI про iпотечнi цiннi папери, що виник.ша протягом
звiтного перiоду

17. Iнформачiя про стан корпоративного управлiння
l8. Iнформачiя про вигryски iпотечних облiгацiй

l9. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного llокриття:

1) iнформаuiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношенtrя з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям

2) iнформаuiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацйми з цим iпотечним покриттям на кожну даry пiсля змiн iпотечних активiв у склалi
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду

3) iнформачiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних
активiв до складу iпотечного покриття

4) вiдомостi про структуру iпотечного покриь iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду

5) вiдомостi щодо пiдстав виникненIuI у eMiTeHTa iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
скJIадають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року
20. Iнформацiя про HMBHicTb прострочених боржником cTpoKiB сrrлати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до скJIаду
iпотечного покриття

21. Iнформашiя про випуски iпотечних сертифiкатiв

22. lнформаuiя щодо реестру iпотечних активiв

23. OcHoBHi вiдомостi про ФОН
24. Iнформачiя про вигryски сертифiкатiв ФОН
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН
26. Розрахунок BapTocTi чистих активiв ФОН
27. Правила ФОН
28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)
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