
 
Особлива інформація 

 
      08.06.2011 в лістинг ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» включено відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) облігації АТ «ПроКредит Банк» (серія 
G), номінальною вартістю 100 000 000 грн. у кількості 100 000 шт.  
      Співвідношення частки у загальній кількості облігацій, внесених в лістинг, до загального розміру випуску цінних паперів: 100%  
      Випуск облігацій зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 22.04.2011 р., свідоцтво про реєстрацію випуску 
цінних паперів №62/2/11. Форма існування - бездокументарна.  
      Рішення про включення облігацій АТ «ПроКредит Банк» серії G до лістингу ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято Правлінням банку 
06.06.2011 р.  
      07.06.2011 р. Операційним управлінням ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення про переведення облігацій АТ «ПроКредит Банк» 
серії G до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня у відповідності до п.5.28 Правил ПрАТ «Фондова біржа ПФТС».  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21677333

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "ПроКредит Банк"

Скорочене найменування емітента (за наявності): АТ "ПроКредит Банк"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс: 03115

Область: м.Київ

Район: Святошинський

Населений пункт: м. Київ

Вулиця: проспект Перемоги

Будинок: 107-А
Корпус:

Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента: 0445901000

Номер факсу емітента: 0445901001

Веб-сайт емітента: www.procreditbank.com.ua

Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:
Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій 

біржі
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, 
місяць, рік): 08.06.2011
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      Права власників облігації визначені умовами розміщення згідно із проспектом емісії, зареєстрованим ДКЦПФР 22.04.2011р. 

Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі 

 

№ 
з/п

Дія 
(лістинг/ 
делістинг 
або зміна 
рівня 

лістингу)

Найменування 
фондової 
біржі

Дата дії

Вид цінних 
паперів, 
щодо 
яких 

вчинена 
дія

Номінальна 
вартість 
цінних 
паперів, 
щодо яких 
вчинена дія 

(тис. грн)

Кількість 
цінних 
паперів, 
щодо яких 
вчинена 
дія 

(шт.)

Частка 
від розміру 
статутного 
капіталу, 
яку 

складають 
цінні 

папери, 
щодо яких 
вчинена дія 
(відсотки)

Дата 
реєстрації 
випуску 
цінних 
паперів, 
щодо яких 
вчинена дія

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 
цінних 
паперів, 
щодо яких 
вчинена дія

Найменування 
органу, 

що здійснив 
державну 
реєстрацію 
випуску 
цінних 
паперів, 
щодо яких 
вчинена дія

Тип, форма 
існування 

цінних паперів, 
щодо яких 
вчинена дія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 лістинг
ПрАТ "Фондова 
біржа ПФТС" 08.06.2011 облігації 

підприємств
100000 100000 33.52 22.04.2011 62/2/11

Державна 
комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

відсоткові, 
іменні, звичайні 
(незабезпечені); 
бездокументарна
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Інформація про осіб, що підписують документ 

       
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації 

 

Посада керівника емітента Перший заступник Голови Правління

Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Пономаренко Віктор Вікторович
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