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Облігації ЗАТ «Лізинг ІТ» з дохідністю від 25% річних
відтепер доступні приватним інвесторам через Українську біржу
ЗАТ «Лізинг ІТ» розширює можливості покупки облігацій компанії для приватних інвесторів за допомогою
Української біржі
ЗАТ «Лізинг ІТ» розширює можливості покупки облігацій компанії для приватних інвесторів за допомогою Української біржі
- відтепер це можливо здійснити через будь-якого з торговців цінними паперами, підключених до біржової торгівельної
системи. Обсяг облігацій, які можна придбати через біржу, обмежений тільки загальним обсягом емісії серії А - 15 млн.
грн.
Придбання облігацій також може бути здійснено на умовах РЕПО на термін від 3 до12 місяців. Доходність інвестора - від
25% річних - фіксується на весь термін розміщення коштів і не може бути знижена. Залучені компанією ресурси
використовуються для фінансування короткострокових - 3-10 місяців - угод з придбання комп'ютерної техніки, периферії та
електроніки домогосподарствами та підприємствами малого і середнього бізнесу за технологією LeaseIT.
Зростання попиту на облігації з боку приватних осіб стало головним стимулом для ЗАТ «Лізинг ІТ» забезпечити просту
процедуру здійснення інвестицій, що доступна кожному інвестору. Сьогодні середня сума вкладень в облігації приватними
інвесторами становить близько 150 тис. грн., і компанія очікує її зниження до 50 тис. грн. паралельно з розширенням кола
інвесторів. ЗАТ «Лізинг ІТ» також забезпечує ліквідність паперів шляхом підтримки двосторонніх біржових котирувань, що
дає можливість дострокового продажу облігацій інвестором з мінімальною втратою доходності.
Як зазначив Дмитро Богодухов, Генеральний директор ЗАТ «Лізинг ІТ»: «Ми завжди прагнули на кілька кроків випереджати
розвиток фінансового сектору України, створюючи ефективні фінансові інструменти для залучення необхідних ресурсів, які
максимально відповідають очікуванням інвесторів і пропонують їм прийнятну прибутковість. З виходом на біржу не тільки
інституційні інвестори, а й інші учасники фондового ринку отримали можливість розміщувати вільні грошові кошти в зручній
і доступній для них формі. Бізнес-модель компанії, відпрацьована більш ніж за 5-ти річний період роботи, оптимальний
продуктовий ряд, а також успішні результати поточної діяльності дозволяють нам з упевненістю пропонувати для
інвесторів максимально комфортні умови вкладення коштів».
ЗАТ "Лізинг ІТ" - фінансова компанія, що спеціалізується у сфері інформаційних технологій. Компанія є оператором
технології фінансування LeaseIT - інноваційної фінансової технології, яка з'явилася в Україні в червні 2005 року і надала
підприємствам можливість отримання необхідної комп'ютерної техніки, виплачуючи її вартість вже в процесі експлуатації,
а також є оператором Цільової програми "Комп'ютер - в кожен дім" для українських домогосподарств . Укладання угоди з
отримання обладнання та його оплату на умовах фінансового лізингу здійснюється безпосередньо продавцем ІТобладнання - учасником системи LeaseIT.
За більш ніж 5-ти річний період роботи фінансуванням на придбання комп'ютерної техніки скористалися близько двохсот
представників малого та середнього бізнесу і тисячі домогосподарств, а обсяги проданого постачальниками за
програмами LeaseIT обладнання перевищили 20 млн. грн. Сьогодні технологія LeaseIT використовується десятками
постачальників IТ в усіх регіонах України, а також провідними інтернет-рітейлерами.
Детальну інформацію про облігації можна отримати на сайті LeaseIT Investor Centre або за телефоном (044)413-33-58,
(044) LEA-SE-IT, e-mail: finance@LeaseIT.com.ua.
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