
Титульний аркуш Повідомлення 
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  Зузанне Декер 
  (посада)       (підпис)    (прізвище та ініціали керівника) 

МП 

 

 
Особлива інформація емітента 

 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

 Публiчне акцiонерне товариство "ПроКредит Банк"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента   

 Акціонерне товариство  

1.3. Місцезнаходження   

 03115 м.Київ, проспект Перемоги, 107-А  

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   

 21677333  

1.5. Міжміський код та телефон, факс  

 044 590 1000,  044 590 1001  

1.6. Електронна поштова адреса  

 k.radchenko@procreditbank.com.ua  

 
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 29.04.2010 

 (дата) 

2.2. Повідомлення 82 Бюлетень "Цiннi папери України"  07.05.2010 

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

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці Немає в мережі Інтернет  

(за наявності) (адреса сторінки)  (дата) 

28.04.2010 

(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 (штук) 

Сума цінних паперів, що 
розміщуються (тис.грн.) 

Частка від статутного 
капіталу (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

1 28.04.2010 Акції 149611 71333 31.424 

Зміст інформації: 
Публiчне акцiонерне товариство "ПроКредит Банк" (надалi - Банк) повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв Банку (надалi - Збори) вiд 28.04.2010 р. були 
прийнятi рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Банку шляхом випуску привiлейованих акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв 
та закрите (приватне) розмiщення привiлейованих акцiй. 
У вiдповiдностi до прийнятих Зборами рiшень пропонується розмiстити привiлейованi акцiї у кiлькостi 149 611 шт. на суму 71 333 028,69 грн. закритим (приватним) 
способом розмiщення. 
Номiнальна вартiсть однiєї привiлейованої акцiї становить 476,79 грн..  
Форма iснування привiлейованих акцiй бездокументарна.  
Цiна привiлейованих акцiй визначається їх номiнальною вартiстю. Умови та порядок купiвлi привiлейованих акцiй, що розмiщуються, обумовлюються у вiдповiдних 
договорах на їх придбання. 
Збiльшення статутного капiталу Банку провадитиметься у розмiрi 71 333 028,69 грн. до досягнення ним рiвня 298 333 224,48 грн.  
Розмiщення привiлейованих акцiй не призводить до змiни власника великого пакета акцiй Банку, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють 
пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй. 
Частка акцiй Банку, щодо яких прийнято рiшення про розмiщення, становить 31,424% вiд статутного капiталу Банку. 
Права, якi отримують iнвестори в привiлейованi акцiї, що розмiщуються, визначаються статутом Банку та чинним законодавством України i при випуску не змiнюються.  
Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами, в тому числi в iноземнiй валютi, шляхом безготiвкового перерахування власних коштiв на рахунок Банку. 
Метою розмiщення привiлейованих акцiй є пiдвищення рiвня капiталiзацiї Банку та потенцiалу для здiйснення кредитних операцiй. Отриманi кошти планується 
використовувати на дiяльнiсть, визначену статутом Банку. 
Конвертацiя акцiй, що розмiщуються, не передбачається. 
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством 
Голова Правлiння    Зузанне Декер  

 


