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.
В.о. Голови Правлiння

Коваль Вячеслав Петрович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

06.06.2014
(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
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(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 (шт.)

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

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1

06.06.2014

Акція проста

50000000

500000

30.72

Зміст інформації:
06.06.2014 Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" прийнято рiшення про збiльшення
розмiру статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових
внескiв у розмiрi 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень 00 коп.
Вид, тип та категорiя акцiй: акцiї простi iменнi.
Спосiб розмiщення: приватне розмiщення.
Кiлькiсть акцiй: 50000000 штук.
Загальна номiнальна вартiсть: 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень 00 коп.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 10 (десять) гривень 00 коп.
Цiна розмiщення - 10 (десять) гривень 00 коп., яка визначена з врахуванням ринкової вартостi акцiй, затвердженої Наглядовою радою Банку на
пiдставi звiту незалежного оцiнювача.
Iнформацiя щодо збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй та iнформацiя щодо змiни
власника великого пакету акцiй емiтента вiдсутня.
Спiввiдношення простих iменних акцiй, що розмiщуються, до розмiру статутного капiталу (у вiдсотках): 30,72%.
Iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, отримають права, визначенi чинним законодавством України та Статутом Банку.
Спосiб оплати - грошовими коштами в нацiональнiй валютi (гривнi).
Мета розмiщення та напрями використання отриманих коштiв: за рахунок фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщених акцiй, в сумi 500 000
000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень 00 коп. збiльшиться регулятивний капiтал Банку згiдно з вимогами нормативних актiв Нацiонального банку
України та будуть використанi для забезпечення подальшого здiйснення статутної дiяльностi. Збiльшення статутного капiталу надасть змогу
бiльшому колу клiєнтiв Банку скористатись банкiвськими послугами.
Рiшення про розмiщення акцiй прийнято Загальними зборами. Iнформацiя щодо кiлькостi акцiй, що планують придбати акцiонери банку
вiдсутня.
Конвертацiя цiнних паперiв не передбачається.

