
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ 
БАНК "ПРИВАТБАНК" 

2. Код за ЄДРПОУ 14360570 

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

4. Міжміський код, телефон та факс (056) 7165472 (056) 7165472  

5. Електронна поштова адреса tatjana.vodjanik@privatbank.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

https://privatbank.ua/ua/about/management/corp/ 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій 

II. Текст повідомлення 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" повідомляє про зміну 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента, що підтверджується 
реєстром власників іменних цінних паперів, одержаним емітентом від депозитарія 19.08.2015 року: 
  
-          Фізична особа збільшила пакет акцій, що їй належить, з 37,0054% до 41,6572%. Розмiр пакета акцiй 
акцiонера з урахуванням збiльшення становить 31 624 473 шт. акцiй загальною номiнальною вартiстю 8 854 
852 440,00 грн. (41,6572% статутного капiталу). 
-          Фізична особа зменшила пакет акцій, що їй належить, з 37,0054% до 33,2525%. Розмiр пакета акцiй 
акцiонера з урахуванням зменшення становить 25 243 985 шт. акцiй загальною номiнальною вартiстю 7 068 
315 800,00 грн. (33,2525% статутного капiталу). 
-          Юридична особа ТРIАНТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIANTAL INVESTMENTS LTD), OMIROU, 3 AGIOS 
NIKOLAOS, P.C. 3095 (ОМIРУ, 3 АГIОС НIКОЛАОС, П.С. 3095), Limassol, 3095, ідентифікаційний код 193150, 
збільшила пакет акцій, що їй належить, з 16,6923% до 16,7362%. Розмiр пакета акцiй акцiонера з 
урахуванням збiльшення становить 12 705 478 шт. акцiй загальною номiнальною вартістю 3 557 533 840,00 
грн. (16,7362% статутного капiталу). 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Дубiлет Олександр Валерiйович 

Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

19.08.2015 

(дата) 

 
Повідомлення розміщено у виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 158 21.08.2015 
року. 

 


