Шановний акціонере!
Доводимо до Вашого відома наступну інформацію:
12.11.2015 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПІРЕУС БАНК МКБ" (надалі – Банк, код за ЄДРПОУ 20034231) було прийнято рішення
про приватне розміщення простих іменних акцій бездокументарної форми випуску на загальну суму 500 000
000 (п’ятсот мільйонів) гривень 00 коп у кількості 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) штук номінальною
вартістю 10 (десять) грн за одну акцію. Акції розміщуються за номінальною вартістю 10 (десять) грн 00 коп
за одну акцію.
З урахуванням спрощеної процедури збільшення статутного капіталу у відповідності до Закону
України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014р.
No78-VIII строк реалізації переважного права скорочується до одного дня. Реалізація переважного права
акціонерів на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення здійснюється
13.11.2015 р. з урахуванням вимог ст.2 Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та
реструктуризації банків». Акціонеру надається переважне право на придбання акцій, щодо яких прийнято
рішення про приватне розміщення, у кількості пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній
кількості простих акцій Банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом
приватного розміщення (тобто станом на 12.11.2015). У випадку, коли кількість акцій, на придбання яких
акціонер має переважне право, складає не цілу кількість акцій, така кількість округлюється до цілого числа в
бік зменшення.
В разі наміру використати своє переважне право на придбання акцій, акціонер повинен не пізніше
17.00 год. 13.11.2015 р. (періоду, протягом якого реалізується переважне право акціонерів на придбання
акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення), подати до Банку письмову заяву про
придбання акцій та перерахувати кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що акціонер планує придбати,
на банківський рахунок №50044000000001 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО Банку - 300658.
Акціонери, які бажають придбати акції та/або реалізувати своє переважне право на придбання акцій,
надають Банку, за місцем проведення розміщення акцій - Україна, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 7, поверх
4, кімната для нарад №1, письмову заяву (подається окрема заява для кожного етапу укладання договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення), в якій обов’язково вказується:
- повне найменування (згідно із останньою зареєстрованою редакцією установчих документів
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові акціонера;
- реквізити свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія, номер, орган, який видав
свідоцтво та дата його видачі, код юридичної особи за ЄДРПОУ (для резидента-юридичної особи);
- місцезнаходження або місце проживання акціонера та поштова адреса;
- контактні дані (телефон, факс, e-mail);
- кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов’язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості
акцій за номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень кожна;
- дата складання заяви, вихідний номер, підпис посадової особи та печатка юридичної особи або підпис
фізичної особи, засвідчений нотаріально.
Приймання заяв здійснюється уповноваженою особою Банку: Головою Правління Наумовим Сергієм
Володимировичем 13.11.2015, з 9.00 до 17.00 за адресою: Україна, Київ, Іллінська вул., буд. 8, під’їзд 7, 4й
поверх, кімната для нарад №1.
Заява подається особисто акціонером Банку або його уповноваженим представником. В момент
подання заяви уповноваженим представником акціонера Банку, його повноваження мають бути належним
чином підтверджені відповідно до чинного законодавства.
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, повинні надати разом із заявою
документи і відомості, визначені «Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття
відокремлених підрозділів», затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 08
вересня 2011 р. № 306 та зареєстрованим Міністерством юстиції України від 18 жовтня 2011 р. за №
1203/19941, що підтверджують наявність у них власних коштів у заявленому розмірі.
Після отримання від акціонера грошових внесків у сумі вартості акцій, що ним придбаваються під час
реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, не пізніше 18.00 год 13.11.2015р., Банк видає
такому акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій.
Під час першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення
акцій, який триватиме триватиме 16.11.2015р. з 09:00 до 12.00 год. з акціонерами, що скористались своїм
переважним правом, укладаються договори на купівлю - продаж акцій.
Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

