
 

 
 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про переважне право акціонерів на придбання розміщуваних простих акцій 

Повідомляємо, що на позачергових загальних зборах публічного акціонерного товариства 
«ПроКредит Банк», код за ЄДРПОУ 21677333, (надалі – Банк), що знаходиться за адресою: 
проспект Перемоги, 107-А, 03115 Київ, Україна, 27 червня 2018 року було прийнято рішення 
про приватне розміщення додаткових простих іменних акцій Банку у кількості 734 075 (сімсот 
тридцять чотири тисячі сімдесят п’ять) штук, на загальну суму 349 999 619 (триста сорок 
дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот дев’ятнадцять) гривень 25 
копійок. Ціна розміщення – 476,79 грн. за одну акцію. Особи, які станом на 27 червня 2018 
року були акціонерами Банку, мають переважне право придбати розміщувані Банком прості 
іменні акції. Така особа має переважне право на купівлю акцій у кількості пропорційно частці 
належних їй простих іменних акцій у загальній кількості простих іменних акцій станом на 27 
червня 2018 року. Переважне право акціонера на придбання розміщуваних простих акцій 
реалізується шляхом подачі заяви про придбання акцій на адресу Банку та перерахування 
коштів  в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що придбаваються акціонером.  

У заяві акціонера про придбання акцій повинно бути зазначено його ім’я 
(найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій що ним 
придбаваються. Заява завіряється особистим підписом заявника – фізичної особи, або 
печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи - юридичної особи. У разі подання 
заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують 
повноваження такого представника.  

Кошти для оплати акцій перераховуються акціонером на поточний рахунок 
№50048000106662 у АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984, код ЄДРПОУ 21677333, при цьому 
оплата на цей рахунок може бути здійснена в національній валюті або доларах США або в 
ЄВРО. В разі здійснення акціонером оплати в іноземній валюті, оцінка іноземної валюти 
здійснюється за офіційним курсом НБУ гривні до іноземної валюти, встановленим на дату 
надходження коштів на рахунок банку. 

 Строк подачі заяв про придбання акцій та оплати акцій в порядку реалізації 
акціонерами переважного права на придбання розміщуваних простих іменних акцій 
встановлюється з 24 вересня 2018 року до 12 жовтня 2018 року включно. 

Укладення договорів купівлі-продажу акцій з акціонерами, якими під час реалізації 
переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, буде 
відбуватись у період з 16 по 23 жовтня 2018 року включно за адресою Банку. Посадовими 
особами Банку, відповідальними за укладання договорів купівлі-продажу акцій є Голова 
Правління Пономаренко Віктор Вікторович та Заступник Голови Правління Повшедний 
Олександр Петрович. 

 
 
 

Телефони для довідок: + 38 044 590-10-00, + 38 044 590-10-47. 

Банківська ліцензія № 195 від 13 жовтня 2011 р. 

 


