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1.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.1. Повне найменування емітента

“ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

36061927

1.4. Місцезнаходження емітента

83003, мiсто Донецьк, провулок Донбаський, 1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

062 2100840 062 2100844 - факс

1.6. Електронна поштова адреса емітента

bank@europrombank.kiev.ua

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

europrombank.kiev.ua
Вiдомостi про прийняття рiшення про розмiщення

1.8. Вид особливої інформації

цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв
статутного капiталу
2.

Текст повідомлення

Рiшення про розмiщення акцiй на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу було прийняте 25
червня 2011 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК” (Протокол
№25/06/2011)
Вид, кiлькiсть та сума цiнних паперiв: 45500 (сорок п’ять тисяч п’ятсот) простих iменних акцiй, номiнальною
вартiстю 1000 грн., на суму 45 500 000 (сорок п’ять мiльйонiв п’ятсот тисяч) гривень.
Спосiб їх розмiщення: закрите (приватне) розмiщення акцiй шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої
номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв.
Тип акцiй, що розмiщуються: простi акцiї. Форма iснування акцiй, що розмiщуються: бездокументарна.
Розмiр статутного капiталу ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК” шляхом додаткового випуску акций збiльшується на 45
500 000 грн. до 120 000 000 грн.
Номiнальна вартiсть акцiї: 1000 грн.
Акцiї будуть розмiщуватись за їх ринковою вартiстю iз розрахунку, що ринкова вартiсть однiєї акцiї ПАТ
“ЄВРОПРОМБАНК” становить 1000 грн., що дорiвнює її номiнальнiй вартостi.
На дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй iнформацiї про змiну власника великого пакета акцiй,
збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв
акцiй, не має.

Спiввiдношення суми акцiй, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу ПАТ
“ЄВРОПРОМБАНК” на дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй, складає 61,073%.
Права, якi отримують iнвестори в акцiї банку, що розмiщуються, у повному обсязi дорiвнюють правам
акцiонерiв банку, що визначенi чинним законодавством України та Статутом ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК” i в
процесi розмiщення акцiй не змiнюються та не обмежуються.
Спосiб оплати акцiй: виключно у грошовiй формi, у нацiональнiй валютi України.
Метою розмiщення акцiй є збiльшення статутного капiталу банку до розмiру встановленого Законом України
“Про банки та банкiвську дiяльнiсть”, дотримання банком встановлених Нацiональним банком України
економiчних нормативiв, пiдвищення його фiнансової стабiльностi. Отриманi вiд розмiщення акцiй кошти
будуть використовуватись для забезпечення його статутної дiяльностi, зокрема, для кредитування клiєнтiв
банку.
Рiшення про розмiщення акцiй прийняте позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ
“ЄВРОПРОМБАНК”. На дату складання цього повiдомлення вiдсутня iнформацiї про конкретну кiлькiсть акцiй
яку планує придбати кожен акцiонер банку.
Конвертацiя цiнних паперiв умовами закритого (приватного) розмiщення акцiй не передбачена.
Акцiї банку, щодо яких прийняте рiшення про розмiщення, розмiщуються виключно серед акцiонерiв банку.
Розмiщення акцiй серед iнших iнвесторiв (третiх осiб не акцiонерiв банку) не передбачається.
Акцiонери банку мають рiвне переважне право на придбання акцiй, що розмiщуються, у кiлькостi, пропорцiйнiй
частцi належних їм акцiй у загальнiй кiлькостi простих iменних акцiй, що були ранiше емiтованi банком.
Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє переважне право на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято
рiшення про розмiщення, подає до банку письмову заяву про придбання акцiй та перераховує на рахунок
банку кошти в сумi, яка дорiвнює вартостi акцiй, що ним придбаваються. Банк видає акцiонеру письмове
зобов’язання про продаж вiдповiдної кiлькостi акцiй.
Акцiї розмiщуються за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд.40. к.215. Початок
проведення першого етапу розмiщення акцiй – 15 вересня 2011 року, закiнчення першого етапу – 30 вересня
2011року. Початок проведення другого етапу розмiщення акцiй – 1 жовтня 2011 року, закiнчення другого етапу
розмiщення акцiй 14 жовтня 2011 року.
Пiд час реалiзацiї акцiонером свого переважного права подання заяви та перерахування коштiв до банку
здiйснюється ним не пiзнiше 14 вересня 2011 року. У заявi акцiонера повинно бути зазначено його iм’я, мiсце
проживання, кiлькiсть акцiй, що ним придбаваються. Заяви на придбання акцiй на другому етапi розмiщення
акцiй подаються до банку – починаючи з 1 жовтня 2011 року. Подання заяв на другому етапi розмiщення
акцiй припиняється 10 жовтня 2011 року.
На першому етапi розмiщення акцiй з 15 по 30 вересня 2011 року здiйснюється укладання договорiв купiвлiпродажу акцiй з акцiонерами якi реалiзували своє переважне право на придбання акцiй i не пiзнiше 14
вересня 2011 року подали заяву про придбання акцiй та перерахували на рахунок банку кошти в сумi, яка
дорiвнює вартостi акцiй, що ним придбаваються. З дня, наступного за днем закiнчення першого етапу
розмiщення акцiй, на вимогу акцiонерiв Банк надає iнформацiю про кiлькiсть акцiй, що були розмiщенi на
першому етапi. На другому етапi розмiщення акцiй в строк з 11 по 14 жовтня 2011 року здiйснюється
укладання договорiв купiвлi продажу акцiй з акцiонерами якi подали заяви з 1 по 10 жовтня 2011 року в
межах нереалiзованого, протягом першого етапу, залишку акцiй, в порядку черговостi надходження заяв.

Оплата акцiй здiйснюється: при реалiзацiї переважного права на придбання акцiй в строк не пiзнiше 14
вересня 2011 року; по договорам купiвлi продажу акцiй, що були укладенi на другому етапi розмiщення акцiй
не пiзнiше дня затвердження Спостережною радою банку результатiв закритого (приватного) розмiщення
акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй.

