Забезпечено фінансування на 2016/17 виробничий сезон
м. Париж, 1 лютого 2017р.

Компанія «АгроДженерейшн» («AgroGeneration»), виробник зернових та олійних культур в Україні,
забезпечила наявність фінансування для виробничого сезону 2016/17 року після успішного
поновлення договору передоплати на частку свого врожаю з компанією «Quadra Commodities».
Виробничий сезон 2016/17 року в компанії «АгроДженерейшн» почався вдало. В листопаді 2016р. Група
успішно закінчила свою зимову посівну кампанію і водночас оновила умови сезонного фінансування з
«Альфа-Банком», отримавши нижчі відсоткові ставки порівняно з попереднім роком. З максимально
доступних 35 мільйонів доларів США «АгроДженерейшн» станом на 31 грудня 2016 року вже отримала
21.7 мільйонів доларів.
Окрім того, дотримуючись власної стратегії з оптимізації та диверсифікації фінансування, Група повторно
підписала договір торгового фінансування на умовах передоплати вартістю 10 мільйонів доларів США з
компанією «Quadra Commodities» відносно частини свого врожаю 2017 року, що покращило показники
доходів компанії. Першу передоплату у сумі 2 мільйони доларів США «АгроДженерейшн» отримала 31-го
січня 2017 року.

Найближчі події:
Звіт про результати за 2016 рік, 24 квітня 2017р.
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Дані компанії «АгроДженерейшн» на біржі «Alternext»
АКЦІЇ
Код ISIN: FR0010641449
Код емітента: ALAGR

ОБЛІГАЦІЇ «OSRANE»
Код ISIN: FR0012600872
Код емітента: YAGRO

Про «АгроДженерейшн»
Компанія «АгроДженерейшн» (AgroGeneration) була заснована у 2007 році і є світовим виробником зернових та
олійних культур. Після злиття з компанією «Harmelia» новостворена Група увійшла в п'ятірку провідних виробників
зернових та олійних культур в Україні, а її земельний банк склав близько 120,000 га орних земель. Завдяки оренді
високоякісних сільськогосподарських земель з високим потенціалом, Група прагне успішно вирішити проблеми
майбутнього з огляду на прогнозований подвійний ріст глобального споживання до 2050 року.
Отримуйте фінансову інформацію про компанію «АгроДженерейшн» безкоштовно на електронну пошту.
Для цього зареєструйтесь на сайті: www.actusnews.com
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