
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.  

 

Голова Правлiння       Дубiлет Олександр Валерiйович 

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

  
М.П. 

 

07.04.2015 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

49094, м.Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 

4. Код за ЄДРПОУ 

14360570 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(056) 7165472 (056) 7165472  

6. Електронна поштова адреса 

tatjana.vodjanik@privatbank.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
 

 
(дата) 

2. Повідомлення 
  

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 
https://privatbank.ua/ua/about/management/corp/ 

в мережі 

Інтернет 
07.04.2015 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного 

капіталу 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Вид цінних паперів, що 

розміщуються 

Кількість цінних 

паперів, що 

розміщуються (шт.) 

Сума цінних паперів, що 

розміщуються (тис. грн.) 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках)  

1 2 3 4 5 6 

1 06.04.2015 Акція проста 17857150 5000002.00 27.6232 

Зміст інформації: 

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, прийнято 06 квiтня 2015 року загальними 

зборами акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

Пропонуються для розмiщення 17 857 150 (сiмнадцять мiльйонiв вiсiмсот п'ятдесят сiм тисяч сто п'ятдесят) штук простих iменних акцiй ПАТ 

КБ "ПРИВАТБАНК". Загальна сума емiсiї складає 5 000 002 000, 00 грн (п'ять мiльярдiв двi тисячi гривень 00 копiйок). 

Збiльшення здiйснюється за рахунок приватного розмiщення акцiй. 

Статутний капiтал Товариства збiльшується на 5 000 002 000, 00 грн (п'ять мiльярдiв двi тисячi гривень 00 копiйок). 

Акцiї додаткової емiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" розмiщуються (оплачуються) за цiною 280,36 грн (двiстi вiсiмдесят гривень 36 копiйок) 

кожна. Цiна розмiщення дорiвнює ринковiй вартостi акцiї, затвердженої вiдповiдно до ст. 8 Закону України "Про акцiонернi товариства" 

рiшенням Наглядової ради Товариства станом на 18.03.2015 (день, що передує дню опублiкування повiдомлення та надiслання акцiонерам 

письмового повiдомлення про скликання загальних зборiв акцiонерiв Банку на 06.04.2015), та визначеної суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ 

"ПБ-КОНСАЛТИНГ". 

Станом на дату складання звiтностi вiдомостi про можливiсть змiни власника значного пакета акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному 

капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, вiдсутнi. 

Сума розмiщення, а саме 5 000 002 000, 00 грн (п'ять мiльярдiв двi тисячi гривень 00 копiйок), становить 27.6232% вiд розмiру статутного 

капiталу емiтента на дату прийняття вiдповiдного рiшення. 

Загальна сума цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) становить 124.5846% вiд розмiру статутного капiталу емiтента на дату 

прийняття вiдповiдного рiшення про додатковий випуск простих iменних акцiй i складає 22 550 740 000,00 (двадцять два мiльярди п'ятсот 

п'ятдесят мiльйонiв сiмсот сорок тисяч гривень 00 коп), в тому числi: акцiї простi iменнi - 18 100 740 000,00 гривень (вiсiмнадцять мiльярдiв сто 

мiльйонiв сiмсот сорок тисяч гривень 00 копiйок), облiгацiї серiї W на загальну суму 2 010 000 000,00 гривень (два мiльярди десять мiльйонiв 

гривень 00 копiйок), свiдоцтво № 155/2/2012, дата видачi 21.09.2012; серiї Х на загальну суму 1 220 000 000,00 гривень (один мiльярд двiстi 

двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок), свiдоцтво № 295/2/2012, дата видачi 19.03.2013; серiї Y на загальну суму 1 220 000 000,00 гривень 

(один мiльярд двiстi двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок), свiдоцтво № 115/2/2013, дата видачi 10.10.2013. 

Акцiї, якi планується розмiстити, надають акцiонерам рiвнi з iншими акцiонерами права, передбаченi Статутом емiтента та чинним 

законодавством України. 



№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Вид цінних паперів, що 

розміщуються 

Кількість цінних 

паперів, що 

розміщуються (шт.) 

Сума цінних паперів, що 

розміщуються (тис. грн.) 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках)  

1 2 3 4 5 6 

Акцiї оплачуються виключно грошовими коштами. Оплата акцiй iншими матерiальними цiнностями, нiж грошовими коштами - не 

передбачено. 

Мета розмiщення цiнних паперiв та використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй - збiльшення статутного капiталу ПАТ 

КБ "ПРИВАТБАНК", з метою зростання економiчних нормативiв капiталу Банку. 

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято загальними зборами акцiонерiв 06.04.2015, участь у яких взяли три акцiонери (їх 

представники), якi сукупно володiють 58 303 476 (п'ятдесятьма вiсьмома мiльйонами трьомастами трьома тисячами чотирмастами сiмдесятьма 

шiстьма) штуками простих iменних акцiй, що становить 90,1895% голосуючих акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (вiд загальної кiлькостi голосiв, 

якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування в органах емiтента). 

Конвертацiї цiнних паперiв умовами розмiщення не передбачено. 

Рiшення про збiльшення статутного капiталу та про здiйснення емiсiї акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" набуває чинностi з наступного робочого 

дня, що слiдує за днем видачi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (за 

результатами реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення попереднього випуску акцiй Банку - Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю 

випуску акцiй реєстрацiйний номер 144/1/2014 Т, дата реєстрацiї 09 грудня 2014 року). 

Приватне розмiщення акцiй проводиться з наданням акцiонерам переважного права на придбання акцiй, щодо яких прийнято рiшення про 

приватне розмiщення, передбаченого статтею 27 Закону України "Про акцiонернi товариства". Надання акцiонерами Банку письмових 

пiдтверджень про вiдмову вiд використання свого переважного права умовами розмiщення не передбачено. 

 


