Повідомлення про порядок реалізації переважного права на придбання
простих іменних акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»,
що розміщуються за спрощеною процедурою капіталізації банку відповідно до Закону
України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» №1985-VIII
Єдиним акціонером ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», код за ЄДРПОУ 38870739 (надалі – Банк)
23.10.2017 р. було прийнято рішення про приватне розміщення простих іменних акцій у кількості
75 000 шт. номінальною вартістю 1000,00 грн. Ціна розміщення – 1000,00 грн.
Акціонер має переважне право на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про
розміщення, в кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості
простих акцій на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій за рахунок додаткових
внесків (23.10.2017 р.).
Реалізація акціонером свого переважного права на придбання акцій здійснюється 15.11.2017 р. за
місцезнаходженням Банку: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А.
Для реалізації свого переважного права на придбання акцій акціонер 15.11.2017 р. повинен:
- подати особисто або уповноваженою особою за довіреністю, посвідченою у встановленому
законодавством порядку, до уповноваженої особи Банку – Голові Правління ПАТ «БАНК
«ПОРТАЛ» письмову заяву про придбання акцій. В заяві має бути зазначене прізвище, ім'я та побатькові, місце проживання акціонера, кількість цінних паперів, що придбаваються;
- перерахувати кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються.
Заява та перераховані кошти приймаються Банком не пізніше дня, що передує дню початку
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, 15.11.2017 р.
Оплата акцій під час реалізації акціонером свого переважного права здійснюється грошовими
коштами в національній валюті в гривнях та шляхом безготівкового перерахування акціонером на
відповідний поточний рахунок Банку. Кошти в національній валюті – гривні перераховуються на
поточний рахунок Банку в національній валюті (гривня) №5004501 у ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» м.
Київ, код банку (МФО) 339016.
На підставі отриманих від акціонера письмової заяви та коштів у сумі вартості акцій, що ним
придбаваються, Банк видає письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій не
пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій, 15.11.2017 р.
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