Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
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

Наумов Сергiй Володимирович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

21.04.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ПIРЕУС БАНК МКБ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
4. Код за ЄДРПОУ
20034231
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)4958888 (044)4958888
6. Електронна поштова адреса
otsymbalii@piraeusbank.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2015
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№77(2081) "Вiдомостi НКЦПФР"

23.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://www.piraeusbank.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 23.04.2015
(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Код за ЄДРПОУ - для
Дата повідомлення
Повне
юридичних осіб - резидентів
емітента особою,
найменування
або ідентифікаційний код з
Розмір частки
що здійснює облік
юридичної особи - торговельного, судового або акціонера до зміни
Дата обліку (за права власності на
№ з/п
власника пакета банківського реєстру країни,
(у відсотках до
наявності)
акції в
акцій або
де офіційно зареєстрований
статутного
депозитарній
зазначення
іноземний суб'єкт
капіталу)
системі або
"фізична особа" господарської діяльності - для
акціонером
юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки
акціонера після
зміни (у відсотках
до статутного
капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

16.04.2015

20.04.2015

Пiреус Банк
С.А./PIRAEUS
BANK S.A.

225501000

99.9873

99.9900

Зміст інформації:
20.04.2015р. Публiчним акцiонерним товариством "ПIРЕУС БАНК МКБ" (надалi "Банк") отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства
"Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв акцiонерного товариства
станом на 16.04.2015, згiдно якого вiдстоток участi акцiонера Пiреус Банк С.А./PIRAEUS BANK S.A. (Афiни, Грецiя, номер Головного
торгового реєстру Мiнiстерства розвитку та конкурентоспроможностi Грецiї- 225501000) у статутному капiталi Банку збiльшився на 0,0027% з
99,9873% i становить 99,9900%.

