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Зміни до кредитного договору компанії «Укрпродукт»

Укрпродукт Груп Лімітед (тікер AIM: UKR), один із провідних українських виробників та
дистриб`юторів брендованої молочної продукції та напоїв (квасу), оголошує, що компанія
домовилася з «ОТП Банком» про відстрочку погашення основної суми кредиту на 32,3 млн
грн (приблизно 0, 95 млн фунтів стерлінгів) з 9 червня до 23 червня 2017 року, так-як
очікується, що протягом цього періоду завершаться переговори щодо нового кредиту.
Компанія також повідомляє, що вона отримала відмову від умов договору від
Європейського банку реконструкції і розвитку ( «ЄБРР») щодо порушень ковенант
боргового навантаження у переглянутій угоді за ЄБРР, про яку оголошувалося 30 червня
2016 року, стосовно періодів, що завершилися 31 грудня 2016 року та 31 березня 2017
року.
Компанія планує опублікувати річні результати за рік, що завершився 31 грудня 2016 року
наприкінці поточного місяця.
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Для подальшої інформації звертайтеся:
Укрпродукт Груп Лтд
Джек Роуелл, Не-виконавчий Голова тел: +380 44 232 9602
Олександр Сліпчук, Головний виконавчий директор www.ukrproduct.com
ЗАІ Корпорейт Файненс Лтд
Номінований Радник та Брокер тел: +44 20 7060 2220
Пітер Тревелян-Кларк, Джон Трейсі, www.zaicf.com
Укрпродукт Лімітед - один із провідних українських виробників та дитриб`юторів
брендованої молочної продукції та напоїв (квасу). Асортимент компанії включає
плавлені сири та тверді сири, фасоване масло, сухе знежирене молоко та квас.
Укрпродукт створила ряд відомих продуктових брендів («Наш молочник»,
«Народний продукт», «Вершкова долина», «Молендам», «Фермерське»), які
добре відомі і високо оцінюються споживачами. Група заявила про неаудовані
сумарні активи в розмірі приблизно 13,8 млн фунтів стерлінгів станом на 30
червня 2016 року і неаудовані консолідовані доходи в розмірі приблизно 8,2 млн
фунтів стерлінгів за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2016 року. За рік, що
завершився 31 грудня 2015 року, Група оголосила про аудовані доходи у розмірі
приблизно 20,2 млн фунтів стерлінгів. Цінні папери Укрпродукт торгуються під
символом "UKR" на AIM, ринку, який управляється Лондонською фондовою
біржею.
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