Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ"
2. Код за ЄДРПОУ: 38870739
3. Місцезнаходження: 01135 м. Київ, проспект Перемоги, буд.5а
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 207 43 50, 044 207 43 51
5. Електронна поштова адреса: info@bank-portal.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: https://bank-portal.com.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше
відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
ІІ. Текст Повідомлення
ПАТ "БАНК"ПОРТАЛ" (Далі - "Товариство") повідомляє про зміни у перелiку акцiонерiв
Товариства, складеному ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 01.01.2018,
iнформацiю щодо змiн у складi власникiв акцiй Товариства, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв
простих акцiй Товариства: розмір пакету акцій Фізична особа зменшився, та становить 62,50%
вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, та 62,50% вiд загальної кiлькостi голосуючих
акцiй.Розмiр пакета акцiй Товариства, що належав Фізичній особі до змiни становив- 100%
простих iменних акцiй, розмiр пакета акцiй пiсля змiни- 62,50% простих iменних акцiй.
Зазначені зміни відбулись у зв'язку із реєстрацією випуску акцій Товариства.
ПАТ "БАНК"ПОРТАЛ" (Далі - "Товариство") повідомляє про зміни у перелiку акцiонерiв
Товариства, складеному ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 01.01.2018,
iнформацiю щодо змiн у складi власникiв акцiй Товариства, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв
простих акцiй Товариства: Акціонерна компанія з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОСКАНІАН
ЛІМІТЕД", мiсцезнаходження:Тортола, Британські Віргінські Острови, Дрейк Чамберс, Роуд
Таун, 3321 реєстрацiйний номер 1487662, набуло право власностi на 75 000 акцiй Товариства,
що становить 37,50% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, та 37,50% вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй Товариства, що належав Компанії "ОСКАНІАН
ЛІМІТЕД" до змiни становив - 0 (нуль) % простих iменних акцiй, розмiр пакета акцiй пiсля
змiни- 37,50% простих iменних акцiй.
Зазначені зміни відбулись у зв'язку із реєстрацією випуску акцій Товариства.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління
Піддубний Р.М.
03.01.2018

