
ДАТА  РОЗМІЩЕННЯ  –  01.08.2016

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО  ВИНИКНЕННЯ  ОСОБЛИВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ  ( ІНФОРМАЦІЇ
ПРО  ІПОТЕЧНІ  ЦІННІ  ПАПЕРИ ,  СЕРТИФІКАТИ  ФОНДУ  ОПЕРАЦІЙ  З
НЕРУХОМІСТЮ )  ЕМІТЕНТА

I .  ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 36061927

3. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул. Саксаганського, буд.3 лiт. "А"

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709

5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua

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

www.europrombank.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10

відсотків статутного капіталу

I I .  ТЕКСТ  ПОВІДОМЛЕННЯ

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк) 28 липня 2016 року прийнято рішення про

збільшення статутного капіталу Банку на 55 мільйонів гривень шляхом приватного розміщення додаткових

акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед акціонерів Банку, які є акціонерами на дату прийняття

рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 28.07.2016. Акціонерам Банку надається переважне

право на придбання акцій відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства». Додатково

планується розмістити 55 000 (п'ятдесят пять  тисяч) штук простих іменних акцій Банку номінальною вартістю

1000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна загальною номінальною вартістю 55 000 000,00

гривень (п'ятдесят пять  мільйонів гривень 00 копійок). Акції розміщуються за затвердженою відповідно до

Закону України «Про акціонерні товариства» ринковою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості –

1000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна. Спосіб розміщення акцій – приватне розміщення.

Форма існування акцій -  бездокументарна. Оплата за акції здійснюватиметься грошовими коштами у

національній валюті шляхом безготівкового перерахування коштів.

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, на яку вони розміщуються, до розміру статутного

капіталу Банку на дату прийняття рішення становить 37,93%. Співвідношення загальної номінальної вартості

акцій, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Банку на дату прийняття рішення становить

100%.

Цінні папери додаткового випуску надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними

акціями, та відповідають правам акціонерів, встановленим законодавством України та Статутом Банку.

Метою розміщення акцій є додаткова капіталізація Банку. Кошти, отримані від розміщення акцій, будуть



спрямовані на збільшення статутного капіталу Банку.

Конвертація цінних паперів умовами приватного розміщення не передбачається.

I I I .  ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що

вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правлiння  З.Ю. Філенкова

29.07.2016


