Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

Директор
 
 
 
Оникiй Валерiй Олексiйович

(посада)
 
(підпис)
 
(прізвище та ініціали керівника)


М.П.

12.03.2014




(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська юридична Група"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Місцезнаходження
95034, Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь, вул. Київська, буд. 2/79, оф. 902
4. Код за ЄДРПОУ
32177846
5. Міжміський код та телефон, факс
06560 21327 06560 21364
6. Електронна поштова адреса
kug2004@list.ru


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
12.03.2014


(дата)
2. Повідомлення
- Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
kug.crimea.ua
в мережі Інтернет
12.03.2014

(адреса сторінки)

(дата)
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
№ з/п
Наймену-вання позикодавця або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що надала позику
Дата підписання договору позики
Предмет договору
Дата зарахування коштів на поточний рахунок або передання речей, визначених родовими ознаками
Сума одержаної позики або вартість речей, визначених родовими ознаками (тис. грн.)
Вид позики (процентна, безпроцентна)
Вид застави (у разі наявності)
Процентна ставка
Строк, на який надано позику (місяців)
Співвідношення суми одержаної позики до вартості активів на початок року (у відсотках)




грошові кошти
найменування речей, визначених родовими ознаками







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
фiрма "Quittonal Ltd."
12.05.2008
у іноземній валюті
грошовi кошти
11.03.2014
924
процентна
немає
фіксована
3
89
0.21
Зміст інформації:
ТОВ Кримська Юридична Група" 27.01.2014р. отриманий черговий транш позики в iноземнiй валютi вiд нерезидента фiрми "Quittonal Ltd." /Британськi Вiргiнськi Острови/ за договором позики № 2-08 вiд 12.05.2008р. (додаткова угода № 1 вiд 01.03.2011р. та додаткова угода № 3 вiд 12.07.2012р.) в сумi 100 000 доларiв США, що за офiцiйним курсом НБУ (9,24) становить 924 000 грн.


