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/uk/news/issuer
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків
статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення, - 23.10.2017 р., єдиний акціонер
ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".
Вид - акції, тип - прості, кількість - 75 000 шт., сума цінних паперів - 75 000 000,00 грн.,
номінальна вартість - 1000,00 грн. Спосіб їх розміщення - приватний. Ціна розміщення 1000,00 грн., затверджена на підставі ринкової вартості акцій визначеної незалежним
оцінювачем та затвердженої наглядовою радою.
Розмір збільшення - 75 000 000,00 грн.
Розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій, а саме: фізичної
особи, яка володіє 125000 простими акціями, що становить 100%.
Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних
сертифікатів), на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату
прийняття рішення - 60%.
Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних
сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату
прийняття рішення - 100%.
Права та обов'язки акціонерів визначені в статуті Товариства.
Спосіб оплати цінних паперів - здійснюється грошовими коштами в національній валюті в
гривнях
шляхом безготівкового перерахування учасником розміщення на відповідний
поточний рахунок Товариства.
Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів - залучені
від розміщення акцій 75 000 000,00 грн. планується направити на збільшення обсягів
кредитування резидентів України - представників малого та середнього бізнесу.
Можливість конвертації цінних паперів не передбачається.
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.
24.10.2017

