
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента  
Емітент – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
код  ЄДРПОУ  22868414, місцезнаходження: 03062 м. Київ, пр-т Перемоги, 67                                                 
тел./факс (044) 205-37-26, електронна поштова адреса: offіce@buc.com.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.ukrcapital.com.ua  
Відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 

24 квітня 2017 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі - 
банк) (протокол № 1) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, а саме: 

- значні правочини з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України з граничною 
сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 40000000,00 тис. гривень; 

- значні правочини з придбання облігацій  внутрішньої державної позики (ОВДП) з граничною 
сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 15000000,00 тис. гривень. 

Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а у разі його 
тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особу яка буде виконувати його 
обов’язки при укладені значних правочинів (договорів), згода на укладення яких була попередньо надана 
рішенням Загальних зборів, визначати решту істотних умов правочинів на свій розсуд без отримання 
попередньої згоди Наглядової ради Банку та на підписання значних правочинів (договорів). 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 573193,49 тис. гривень 
 Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв з придбання депозитних сертифікатів 

Національного банку України до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
складає- 6978,45%. 

 Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв з придбання облігацій  внутрішньої 
державної позики (ОВДП)  до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
складає- 2616,92%.  

Загальна кiлькiсть голосуючих акцій -110 307 122 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах- 86 321 022  шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 
86 321 022  шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0(нуль) шт. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно із законодавством    
Голова Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  Тіхоміров О.В. 25.04.2017 р. 
Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р. 
 

 


