
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 Правління    Чихун В.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 МП  

22.06.2017 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публічне акціонерне товариство "МОТОР-БАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 69068 м. Запоріжжя, 54 Б 

4. Код за ЄДРПОУ 

 35345213 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0617697555 , 0617697555 

6. Електронна поштова адреса 

 vtp@motor-bank.com.ua  

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.06.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 121(2626) Бюлетень "Відомості НКЦПФР"  30.06.2017 

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці motor-bank.ua  в мережі Інтернет 03.07.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 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 22.06.2017 Акція проста 800 000 80 000 66 

Зміст інформації: 

22.06.2017 року єдиним акціонером  ПАТ "МОТОР-БАНК" (Рішення №1 від 22.06.2017 року) прийнято рішення про приватне розміщення додаткових акцій ПАТ 

"МОТОР-БАНК" в кількості 800 000 (вісімсот тисяч) штук простих іменних акцій на суму 80 000 000,00 гривень (вісімдесят мільйонів гривень нуль копійок), що 

перевищує 10 відсотків статутного капіталу Банку. Розмір збiльшення статутного капiталу Банку складає 80 000 000,00 гривень (вісімдесят мільйонів гривень нуль 

копійок). Номінальна вартість акцій, що розміщуються, складає 100,00 гривень (сто гривень нуль копійок) за одну акцію. Акції розміщуються за існуючою номінальною 

вартістю, що складає 100,00 гривень (сто гривень нуль копійок) за одну  акцію, яка є більшою ніж ринкова вартість акцій.   

Розмiщення додаткових акцiй може призвести до збiльшення пакету акцiй фiзичної особи- власника 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) штук акцiй Банку, що становить 

100 % статутного капiталу Банку. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi акцiй, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Банку на 

дату прийняття рiшення про розмiщення становить 66,66%. 

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi акцiй Емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу Емiтента на дату прийняття рiшення 

про розмiщення становить 100%. Права, які отримують інвестори в акції, що розмiщуються, визначені чинним законодавством України. Оплата акцiй здiйснюється 

виключно грошовими коштами у нацiональнiй валютi України. 

Фінансові ресурси, що залучаються від розміщення акцій, будуть спрямовані на збільшення обсягу процентних доходів Банку. 

Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається. Банк зобов'язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для 

покриття збиткiв.  

 

 


