
Проспект емгсп акций,
щодо яких прийнято ршення про приватне розмiщeння

1. 1нформащя про емггента та його фшансово-господарський стан

1 Загальна шформацш про емггента:

1) повне
найменування

ПУБЛ1ЧНЕ АКЦ1ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 
«УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ»

2) скорочене 
найменування (за 
наявносп)

ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ»

3) код за ЕДРПОУ 22868414

4) мiсцезнаходження Укра!на, 03062, мюто Ки!в, проспект Перемоги, 67

5) засоби зв'язку 
(телефон, факс, 
електронна пошта)

(044) 205-37-26, 
e-mail: о£йсе@Ьис.сот.иа

6) дата державно! 
реестраци 
емгтента; орган, що 
здiйснив державну 
реестращю 
емгтента

Банк зареестрований 25.12.1992 р. державним реестратором 
Святошинсько! районно! у мiстi Киевi державно! адмшютрацп, 
запис у Единому державному р е е с ^  юридичних осiб та фiзичних 
осiб -  пiдприемцiв № 1 072 120 0000 002086

7) предмет i мета 
дiяльностi

Предметом дiяльностi ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ» 
(надалi -  Банк, Емгтент) е надання юридичним та фiзичним особам, 
як резидентам Укра!ни так i нерезидентам, банкiвських та iнших 
послуг, вщповщно до лiцензi!' Нацiонального банку Укра!ни, а 
також iнших видiв дiяльностi, що не забороненi чинним 
законодавством Укра!ни.
Мета дiяльностi Банку: сприяння розширенню i розвитку ринку 
банювських послуг, удосконалення та запровадження нових 
прогресивних форм банкiвського обслуговування, одержання 
прибутку.

8) iнформацiя про посадових окб i3 зазначенням прiзвища, iменi та по батьков^ повно! 
назви посади, року народження, освгти, квалiфiкацi!, виробничого стажу, стажу роботи на 
цш посади основного мiсця роботи i посади на основному мiсцi роботи:

голова та члени 
колепального виконавчого 
органу або особа, яка 
здiйснюе повноваження 
одноошбного виконавчого 
органу

Г олова Правлшня
Тiхомiров Олександр Валентинович
Рiк народження: 1969р.
Освгта, квалiфiкацiя -  вища економiчна, Ки!вський 
нацiональний економiчний унiверситет 
Виробничий стаж: 21 р к  
Обiймае посаду: 1 р к
Основне мiсце роботи: ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАП1ТАЛ», Голова Правлшня.

Член Правлшня
Чечшь Евген Миколайович
Рiк народження: 1973р.
Освгта, квалiфiкацiя -  вища економiчна, Черкаський 
шженерно-технолопчний шститут 
Виробничий стаж: 25 р к  
Обiймае посаду: 0,5 року
Основне мюце роботи: ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ
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КАП1ТАЛ», Заступник Голови Правлшня 

Член Правлiння
Пилипчук Лгшя Володимирша
PiK народження: 1967р.
Освгга, квалiфiкацiя -  вища економiчна Ки!вський iнститут 
народного господарства 
Виробничий стаж: 31 piK 
Обiймаe посаду: 0,5 року
Основне мюце роботи: ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАП1ТАЛ», Заступник Голови Пpавлiння

Член Правлшня 
Продан Дмитро Олегович
PiK народження: 1971р.
Освгга, квалiфiкацiя -  вища економiчна Ки!вський 
нацiональний економГчний ушверситет 
Виробничий стаж: 27 рш 
Обшмае посаду: 18 роюв
Основне мюце роботи: ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАП1ТАЛ», Начальник управлшня казначейських операцш

голова та члени наглядово! 
ради (за наявносп)

Г олова Наглядово! ради 
Доценко Борис Борисович
Рш народження: 1971р.
Освгга, квалГфшащя -  вища економГчна, МГжнародна 
Кадрова АкадемГя 
Виробничий стаж: 14 роюв 
Обшмае посаду: 2 роки
Основне мюце роботи: ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАП1ТАЛ», Голова Наглядово! ради

Член Наглядово! ради
Свдо^мов Валерш Олександрович
Рш народження: 1941р.
Освгта, квалГфшащя -  вища юридична, Харювський 
юридичний шститут 
Виробничий стаж: 58 роюв 
Обшмае посаду: 1 роки
Основне мюце роботи: Голова Всеукра!нсько! добровшьно! 
громадсько! оргашзацп «Союз юриспв Укра!ни»

Член Наглядово! ради 
Матвieнко Надiя Свгешвна
Рш народження: 1983р.
Освгта, квалГфшащя -  вища економГчна, Ншопольський
економГчний ушверситет
Виробничий стаж: 11 роюв
Обшмае посаду: 2 роки
Основне мюце роботи: 1111 «Бекристон»
Головний бухгалтер

Член Наглядово! ради 
Радченко Андрш Анатолiйович
Рш народження: 1972р.
Освгта, квалГфшащя -  вища економГчна , Харювський 
державний ушверситет 
Виробничий стаж: 22 роюв 
Обшмае посаду: 0 роки

2



Основне мюце роботи: ПАТ «Аграрний фонд» Голова 
правлшня

Член Наглядово1 ради 
Масюк Янша neTpiBHa
РГк народження: 1981р.
Освгта, квалгфгкацгя -  вища економгчна та вища техшчна, 
Полтавський ушверситет споживчо1 коопераци, 
Нащональний Техшчний Унгверситет Нафти i Газу 
Виробничий стаж: 11 роюв 
Обшмае посаду: 2 роки
Основне мюце роботи: ТОВ НВП «УкргазГнвест» 
Начальник вгддшу реалГзацп природного газу

ревГзор або голова та члени 
ревГзшно1 комГсп (за 
наявностГ)

Г олова РевГзшно1 комГси 
Ковтун Вж торя Володимир1вна
PiK народження: 1977р.
Освгта, квалiфiкацiя -  вища економiчна, Полтавський 
кооперативний шститут 
Виробничий стаж: 18 роюв 
Обiймае посаду: 2 роки
Основне мюце роботи: ТОВ НВП «УкргазГнвест», 
бухгалтер

Член РевГзшно1 комГси 
3aBipyxa Ольга neTpiBHa
РГк народження: 1980р.
Освгта, квалiфiкацiя -  вища економiчна Харькiвcький 
1нститут Управлiння вщносин при КНУ iM. Т.Г. Шевченка 
Виробничий стаж: 16 рокГв 
Обшмае посаду: 2 роки
Основне мюце роботи: 1111 «Бекристон» Директор

Член РевГзшно1 комГси 
Белашова Вiктоpiя Сергивна
РГк народження: 1989р.
Оcвiта, квалГфкащя -  вища економГчна Кшвський 
1нститут МГжнародних вщносин при КНУ Гм. Т.Г. 
Шевченка
Виробничий стаж: 4 рокГв 
Обшмае посаду: 1 р к
Основне мюце роботи: ТОВ "НВП Компашя УкргазГнвест" 
менеджер

корпоративний секретар (за 
наявностг)

Корпоративний секретар 
Ткач Марина Лeонидiвнa
РГк народження: 1984р.
Освгта, квалГфГкацГя -  Вища юридична Кшвський 
нацГональний ушверситет Гм. Т. Шевченка 
Виробничий стаж: 2,7 рокГв 
Обшмае посаду: 2 роки
Основне мюце роботи: ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАП1ТАЛ», Корпоративний секретар

головний бухгалтер (за 
наявностг)

Головний бухгалтер 
Хоптар Тетяна Лeонидiвнa
РГк народження: 1961р.
Освгта, квалГфкащя -  вища економГчна Кшвський 
державний економГчний унГверситет 
Виробничий стаж: 36 рокГв
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Обшмае посаду: 1,5 роюв
Основне мюце роботи: ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАП1ТАЛ», Головний бухгалтер

9) вщомосп про 
середньомюячну заробгтну 
плату членiв колепального 
виконавчого органу або 
особи, яка здiйснюe 
повноваження одноошбного 
виконавчого органу, за 
останнiй квартал та 
завершений фшансовий piK, 
що передував року, в якому 
подаються документи

Середньомюячна заробгтна плата Голови та члешв 
Правлшня :

За 4 квартал 2015р. -  344822,44 грн.; 
за 2015р. -  1257297,59 грн.

10) шформащя про депозитаpiй, який здшснюе обслуговування емюи акцiй:

повне найменування ПублГчне акщонерне товариство «Нащональний 
депозитарш Укра!ни»

мюцезнаходження м. Ки!в, 04071, вул. Нижнш Вал, 17/8

код за СДРПОУ 30370711

pеквiзити договору про 
обслуговування емюи акцiй 
емггента (номер, дата 
укладення)

ДоговГр про обслуговування емюи щнних паперГв № ОВ- 
761 вГд 24.10.2013 р.

номер i дата видачi лщензп 
на провадження 
професшно! дiяльностi на 
фондовому ринку - 
депозитарно! дiяльностi, а 
саме депозитарно! 
дiяльностi депозитаpiю 
цiнних папеpiв

Згщно Закону Укра!ни «Про депозитарну систему Укра!ни» 
ПАТ «НДУ» мае статус центрального депозитарш щнних 
паперГв та не потребуе лщензп для здшснення дГяльносп 
депозитарш щнних паперГв.

11) шформащя про ошб, 
вiдповiдальних за 
проведення аудиту 
емггента:

повне найменування i код за 
СДРПОУ аудиторсько! 
фГрми або прГзвище, Гм'я та 
по батьковГ аудитора

Товариство з обмеженою вщповщальнютю «Б ДО» 
Код за СДРПОУ 20197074

мюцезнаходження або мюце 
проживання

49000, м. Дншропетровськ, вул. Серова 4

реквГзити свщоцтва про 
внесення до реестру 
аудиторських фГрм, яю 
можуть проводити 
аудиторсью перевГрки 
професшних учасниюв 
ринку щнних паперГв (якщо 
емггент е професшним 
учасником ринку щнних 
паперГв)

Свщоцтво про внесення до реестру аудиторських фГрм, я к  
можуть проводити аудиторсью перевГрки професшних 
учасниюв ринку щнних паперГв серГя П № 000088, строк ди 
з 16.04.2013 до 22.12.2016.
Свщоцтво Нащонального банку Укра!ни про включення до 
Реестру аудиторських фГрм, яю мають право на проведення 
аудиторських перевГрок банюв № 0000010, видане на 
пщставГ ршення Комгтету з питань аудиту банюв вщ 
17.09.2012 р. № 39 (строк ди до 17.09.2017 р.).
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рекв1зити свщоцтва про 
включення до Реестру 
аудиторських ф1рм та 
аудитор1в, виданого 
Аудиторською палатою 
Укра!ни

Номер i дата видачГ Свщоцтва про внесення до реестру 
аудиторських фГрм та аудиторГв, виданого Аудиторською 
палатою Укра!ни (далГ АПУ) - № 2868 вщ 23.04.2002 року, 
дшсне до 22.12.2016 року.

12) вщомосп про участь 
емтанта в асощащях, 
консорщумах, концернах, 
корпоращях, шших 
об'еднаннях тдприемств

1. Асощащя «Укра!нсью фондов! торговщ». 
Мюцезнаходження об’еднання -  49000, Укра!на, м. 
Дншропетровськ, вул. Ленша, 30.
Банк е членом Асощащ! «Укра!нсью ФондовГ Торговщ» з 
15.05.2007 р.
Асощащя «Украшсью фондов! торговщ» е вщкритим 
об’еднанням професшних учасниюв фондового ринку, яке 
засноване на засадах р1вноправносп, вшьного 
волевиявлення i сшльносй штерешв сво!х члешв.
2. Незалежна асощащя банюв Укра!ни.
Мюцезнаходження об’еднання -  03039, Укра!на, мюто 
Ки!в, проспект Науки, будинок 6.
Банк е членом Незалежно! асощащ! банкiв Укра!ни з 
04.11.2011 р.
Незалежна асощащя банюв Укра!ни е публ1чною 
вщкритою органiзацiею, яка ставить за мету дотримуватись 
рiвноправних та прозорих вщносин в межах чесного 
дiалогу. Незалежна асоцiацiя банкiв Укра!ни -  потужний та 
ефективний представник банювсько! системи, надiйний 
партнер для оргашв державно! влади та управлшня.
Члени Асощащ! в сво!й робой сприяють роз6удовГ 
банювсько! системи, найвищою якютю яко! визнаеться !! 
стабшьнють, що базуеться на надiйностi кожно! !! 
складово!, а усшшнють кожного банку залежить вщ 
устш носй вше! системи.
Банк е оператором мiжбанкiвського валютного ринку, 
дшсним членом мiжнародно! платiжно! системи S.W.I.F.T. 
Банк подключений до системи REUTERS, за допомогою 
яко! може надавати послуги мГж^ родних ринюв клiентам 
у режимi реального часу. Банк е учасником мiжнародно! 
платiжно! системи Visa International та учасником програми 
спшьно! мережi банкомата «Атмосфера».

2 1нформащя про статутний каттал i акц1онер1в емггента:

1) розмГр статутного катталу 
товариства на дату 
прийняття ршення про 
приватне розмщення акцш

Статутний капитал Банку на дату прийняття ршення про 
приватне розмщення акцш складае 88 720 002,00 грн. 
(в^мдесят вю м мшьйошв шмсот двадцять тисяч двГ 
гривш 00 копшок)

2) номшальна вартють i 
загальна кшьюсть акцш

Номiнальна вартiсть одше! акцi! становить 1,08 гривень 
(одна гривня 08 копшок).
88 720 002,00 грн. (вгамдесят вю м мшьйошв ймсот 
двадцять тисяч двГ гривш 00 копшок) Загальна кшьшсть 
акцш 82 148 150 (вгамдесят два мшьйони сто сорок вю м 
тисяч сто п’ятдесят) штук.

3) кшьшсть розмщених 
товариством акцш 
кожного типу

82 148 150 (вгамдесят два мшьйони сто сорок вю м тисяч сто 
п’ятдесят) штук простих акцш.

4) кшьшсть розмщених 
товариством
прившейованих акцш 
кожного класу (у разГ

Прившейоваш акцп Банком не розмщувались.
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розмщення
прившейованих акцш 
кшькох класiв)

5) кiлькiсть акцiонерiв на 
дату прийняття рiшення 
про розмiщення акцш

56 (п’ятцесят шгсть) осгб.

6) шформащя про наявнiсть викуплених товариством акцш на дату прийняття ршення про 
розмщення акцш:

кшьшсть Викуплених Банком акцш немае.

тип -

клас (за наявноси 
привiлейованих акцш 
кшькох клашв) -

форма випуску -

форма юнування -

7) кiлькiсть акцiй, що 
перебувають у власностi 
членiв виконавчого 
органу емпента або 
особи, яка зцшснюе 
повноваження 
одноосiбного 
виконавчого органу

Члени виконавчого органу не мають у власносп простих 
акцш Банку.

8) перелiк власникiв 
пакета акцш (10 
вщсотшв i бшьше) i3 
зазначенням вщсотка та 
кшькосп акцiй кожного 
власника

Власникгв пакета акцш 10 вщсотшв i бшьше статутного 
капгталу у Банку немае.

3 Iнформацiя про щнш папери емггента:

1) шформащя про випуски 
акцш емпента (щодо 
кожного випуску) гз 
зазначенням реквгзитгв 
свгдоцтв про реестращю 
випускгв акцш, оргашв, 
що видали вщповщш 
свгдоцтва, номшально! 
вартосп, кшькосп 
кожного типу 
розмщених товариством 
акцш, у тому числг 
кшькосп кожного класу 
прившейованих акцш (у 
разг розмщення 
прившейованих акцш), 
загально! суми випуску, 
форми випуску акцш, 
форми юнування

1. Випуск акцш у кшькосп 500 штук простих Гменних акцш 
номшально! варнстю 1 гривня кожна, на загальну суму 500,00 
гривень, зареестрований Мшютерством фшаншв Укра!ни, 
свгцоцтво про реестращю випуску щнних паперГв № 261/1/93, 
вицане 26.11.1993р.

2. Випуск акцш у кшькосп 19 500 штук простих Гменних акцш 
варнстю 1 гривня кожна, на загальну суму 19 500,00 гривень, 
зареестрований Мшютерством фшаншв Укра!ни, свгцоцтво 
про реестращю випуску щнних паперГв №261/1/94, вицане
29.06.1994 р.

3. Випуск акцш у кшькосп 280 096 штук простих Гменних 
акцш варнстю 1 гривня кожна, на загальну суму 280 096,00 
гривень, зареестрований Мшютерством фшаншв Укра!ни, 
свгцоцтво про реестращю випуску щнних паперГв № 244/1/95, 
вицане 30.06.1995 р. СвГцоцтва про реестращю випуску щнних 
паперГв № 261/1/93 вгц 26.11.1993 р. та № 261/1/94 вгц
29.06.1994 р. втратили чиннють.

4. Випуск акцш у кшькосп 1 699 904 штук простих Гменних 
акцш варнстю 1 гривня кожна, на загальну суму 1 699 904,00 
гривень, зареестрований Мшютерством фшаншв Укра!ни,
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свщоцтво про реестращю випуску цiнних nanepiB № 65/1/96, 
видане 05.02.1996 р. Свщоцтво про реестращю випуску щнних 
nanepiB № 244/1/95 вщ 30.06.1995 р. втратило чиннють.

5. Випуск акцш у кiлькостi 4 000 000 штук простих iмeнних 
акцш вapтiстю 1 гривня кожна, на загальну суму 4 000 000,00 
гривень, зареестрований Державною комгаею цшних пaпepiв i 
фондового ринку, свщоцтво про реестращю випуску щнних 
пaпepiв № 28/1/97, видане 17.01.1997 р.

В зв’язку 3i змiною назви Банка акцп старого зразку замшено 
на акцп нового зразку у сшввщношенш 1:1. Свщоцтво № 
65/1/96 вщ 05.02.1996 р. втратило чиннють.

6. Випуск aкцiй у кшькосп 2 500 000 штук простих iмeнних 
aкцiй вapтiстю 1 гривня кожна, на загальну суму 2 500 000,00 
гривень, зареестрований Державною комгаею щнних пaпepiв i 
фондового ринку, свщоцтво про реестращю випуску щнних 
пaпepiв № 274/1/98, видане 26.05.1998 р.

7. Випуск акцш у кшькосп 12 000 000 штук простих iмeнних 
акцш варнстю 1 гривня кожна, на загальну суму 12 000 000,00 
гривень, зареестрований Державною комгаею щнних пaпepiв i 
фондового ринку, свщоцтво про реестращю випуску 
щнних пaпepiв № 651/1/99, видане 22.12.1999 р., форма 
випуску документарна. Свщоцтва про реестращю випуску 
щнних пaпepiв № 28/1/97 вщ 17.01.1997 р. та № 274/1/98 вщ 
26.05.98 р. втратили чиннють.

8. Випуск акцш у кшькосп 14 000 000 штук простих iмeнних 
акцш варнстю 1 гривня кожна, на загальну суму 14 000 000,00 
гривень, зареестрований Державною комгаею щнних пaпepiв i 
фондового ринку, свщоцтво про реестращю випуску щнних 
пaпepiв № 429/1/00, видане 18.08.2000 р., форма випуску 
документарна. Свщоцтво про реестращю випуску щнних 
пaпepiв № 651/1/99 вщ 22.12.1999 р. втратило чиннють.

9. Випуск акцш у кшькосп 25 000 000 штук простих iмeнних 
акцш варнстю 1 гривня кожна, на загальну суму 25 000 000,00 
гривень, зареестрований Державною комгаею щнних пaпepiв i 
фондового ринку, свщоцтво про реестращю випуску щнних 
пaпepiв № 603/1/01, видане 22.12.2001 р., форма випуску 
документарна. Свщоцтво про реестращю випуску щнних 
пaпepiв № 429/1/00 вщ 18.08.2000 р. втратило чиннють.

10. Випуск акцш у кшькосп 30 000 000 штук простих iмeнних 
акцш варнстю 1 гривня кожна, на загальну суму 30 000 000,00 
гривень, зареестрований Державною комгаею щнних пaпepiв i 
фондового ринку, свщоцтво про реестращю випуску щнних 
пaпepiв № 398/1/03, видане 21.08.2003 р., форма випуску 
документарна. Свщоцтво про реестращю випуску щнних 
пaпepiв № 603/1/01 вщ 22.12.2001 р.

11. Випуск акцш у кшькосп 40 000 000 штук простих iмeнних 
акцш варнстю 1 гривня кожна, на загальну суму 40 000 000,00 
гривень, зареестрований Державною комгаею щнних пaпepiв i 
фондового ринку, свщоцтво про реестращю випуску щнних 
пaпepiв № 675/1/04, видане 12.11.2004 р., форма випуску 
документарна. Свщоцтво про реестращю випуску щнних
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паперiв № 398/1/03 вщ 21.08.2003 р. втратило чиннiсть.

12. Випуск акцш у кiлькостi 60 000 000 штук простих iменних 
акцш вартiстю 1 гривня кожна, на загальну суму 60 000 000,00 
гривень, зареестрований Державною комюею щнних паперiв 
i фондового ринку , свщоцтво про реестрацiю випуску 
щнних паперiв № 92/1/07, видане 27.02.2007 р., форма 
iснування документарна. Свщоцтво про реестращю випуску 
щнних паперiв № 675/1/04 вщ 12.11.2004 р. втратило чиншсть. 
В зв’язку з переведенням документарно! форми юнування 
акцш у бездокументарну форму юнування свщоцтво № 
92/1/07 вщ 27.02.2007 р. на загальну суму випуску 
60 000 000,00 грн. було замшено на свщоцтво № 803/1/10 вщ
22.09.2010 р.

13. Збшьшення номшально! вартосн 60 000 000 штук простих 
iменних акцш до 1 гривш 08 копшок кожна, на загальну суму 
64 800 000,00 гривень, свщоцтво про реестращю випуску 
щнних паперiв № 384/1/11 вщ 15.07.2011 р., форма юнування 
бездокументарна. Свщоцтво про реестращю випуску щнних 
паперiв № 803/1/10 вщ 22.09.2010р. втратило чиншсть.

14. Випуск акцш у кшькосп 79 000 000 штук простих iменних 
акцш вартютю 1 гривня 08 копшок кожна, на загальну суму 85 
320 000,00 гривень, зареестрований Нащональною комюею 
щнних паперiв i фондового ринку, свщоцтво про реестращю 
випуску щнних паперiв № 433/1/11 вщ 30.08.2011 р., видане 
07.02.2012 р., форма юнування бездокументарна. Свщоцтво 
про реестращю випуску щнних паперiв №384/1/11 вщ
15.07.2011 р. втратило чиннють.

15. Випуск акцш у кшькосп 82 148 150 штук простих iменних 
акцш вартютю 1 гривня 08 копшок кожна, на загальну суму 88 
720 002,00 гривень, зареестрований Нащональною комюею 
щнних паперiв i фондового ринку, свщоцтво про реестращю 
випуску щнних паперiв № 88/1/2015 вщ 28.07.2015 р., видане 
22.03.2016 р., форма юнування бездокументарна. Свщоцтво 
про реестращю випуску щнних паперiв №433/1/11 вщ 
30.08.2011р. втратило чиншсть.

2) шформащя про облюаци 
емнента (щодо кожного 
випуску) i3 зазначенням 
реквiзитiв свщоцтв про 
реестращю випускiв 
облiгацiй, органiв, що 
видали вщповщш 
свщоцтва, виду 
облiгацiй, кшькосп 
облiгацiй, номшально! 
вартостi облюацп, 
загально! суми випуску, 
форми випуску, форми 
iснування

Випуск облюацш не здшснювався.

3) iнформацiя про mmi 
цiннi папери, розмiщенi 
емнентом, i3 
зазначенням реквiзитiв 
свщоцтв про реестращю

ferni щнш папери не розмщувались.
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випусюв цшних папер1в, 
оргашв, що видали 
вщповщш свщоцтва, 
виду цшних папер1в, 
кшькосп, номшально! 
вартосп, загально! суми 
випуску, форми випуску, 
форми юнування

4) вщомосп про фондов1 
б1рж1, на яких 
продавались або 
продаються щнш папери 
емггента (у раз1 
здшснення таких 
операцш)

Цiннi папери Банку не продавались i не продаються на бiржах 
або позабiржових торговельно-iнформацiйних системах.

4 1нформащя про д1яльн1сть емггента та його фшансово-господарський стан:

1) чисельнють штатних 
пращвниюв (станом на 
останне число кварталу, 
що передував кварталу, в 
якому подаються 
документи)

133 особи

2) перелш лщензш 
(дозвол1в) емггента на 
провадження певних 
вид1в д1яльност1 i3 
зазначенням термiну 
закiнчення !х ди

Банювська лiцензiя № 26 вщ 01.11.2011 р., видана 
Нащональним банком Укра!ни; строк ди необмежений. 
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй № 26 
вщ 01.11.2011 р., видана Нацiональним банком Укра!ни; строк 
ди необмежений.
Лiцензiя Нащонально! комюи з цiнних паперiв та фондового 
ринку на здшснення професшно! дiяльностi на ринку цiнних 
паперiв - дилерська дiяльнiсть серiя АЕ № 185094 вщ 
12.10.2012 р., строк ди необмежений.
Лiцензiя Нащонально! комюи з цiнних паперiв та фондового 
ринку на здшснення професшно! дiяльностi на ринку цiнних 
паперiв - брокерська дiяльнiсть серiя АЕ № 185093 вщ 
12.10.2012р., строк ди необмежений.

3) опис дiяльностi емггента станом на кшець звггаого перiоду, що передував кварталу, у 
якому подаються документи для реестрацп випуску акцiй та проспекту !х емюи (станом 
на 31.12.2015р.), а саме даш про:

обсяг основних видiв 
продукци (послуг, 
робгт), що виробляе 
(надае, здшснюе) 
емггент

ПАТ «БАНК «УКРА1НСЬКИЙ КАП1ТАЛ» здiйснюе дiяльнiсть 
як унiверсальний банк.
На пiдставi Банювсько! лщензи вщ 01.11.2011 р. № 26 Банк мае 
право надавати банювсью та iншi фiнансовi послуги (крiм послуг 
у сферi страхування), а також здшснювати iншу дiяльнiсть, 
передбачену чинним законодавством.
Банк може надавати наступш банкiвськi послуги:
1) залучення у вклади (депозити) кошНв та банкiвських металiв 
вщ необмеженого кола юридичних i фiзичних оНб;
2) вщкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунюв 
клiентiв, у тому ч и ^  у банкiвських металах;
3) розмщення залучених у вклади (депозити), у тому ч и ^  на 
поточш рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, 
на власних умовах та на власний ризик.
Банк здшснюе операцп, якi розглядаються як кредитш, а також:
1) здiйснення операцш на ринку цшних паперiв вщ свого iменi;
2) надання гарантш i поручительств та iнших зобов'язань вщ 
третiх осiб, якi передбачають !х виконання у грошовiй формц
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3) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовш 
форм1 за поставлен! товари чи надаш послуги, приймаючи на 
себе ризик виконання таких вимог та прийом платеж1в 
(факторинг);
4) л1зинг.
Банк мае право на шдстав1 генерально! лщензй' на здшснення 
валютних операцш здшснювати таю операцй:
1) неторговельш операцй' з валютними цшностями;
2) операцй' з гоивковою шоземною валютою та чеками (кутвля, 
продаж, обмш, прийняття на шкасо), що здшснюються в касах i 
пунктах обмiну шоземно! валюти банкiв;
3) операцii з гоивковою iноземною валютою (купiвля, продаж, 
обмш), що здiйснюються в пунктах обмшу iноземноi валюти, якi 
працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з 
юридичними особами-резидентами;
4) ведення рахунюв клiентiв (резидентiв i нерезидентiв) в 
iноземнiй валютi та кшештв-нерезидештв у грошовiй одиницi 
Укра!ни;
5) ведення кореспондентських рахункiв банюв (резидентiв i 
нерезидентiв) в шоземнш валютi;
6) ведення кореспондентських рахунюв банкiв (нерезидентiв) у 
грошовiй одинищ Укра!ни;
7) вадкриття кореспондентських рахунюв в уповноважених 
банках Укра!ни в шоземнш валют та здiйснення операцш за 
ними;
8) вадкриття кореспондентських рахунюв у банках (нерезидентах) 
в шоземнш валют та здiйснення операцiй за ними;
9) залучення та розмщення iноземноi валюти на валютному 
ринку Украши;
10) залучення та розмщення шоземно! валюти на мiжнародних 
ринках;
11) торпвля шоземною валютою на валютному ринку Укра'ни (за 
винятком операцш з готвковою iноземною валютою та чеками 
(кутвля, продаж, обмш), що здшснюеться в касах i пунктах 
обмшу шоземно! валюти банюв i агентiв);
12) торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
13) залучення та розмщення банювських металiв на валютному 
ринку Укра'ни;
14) залучення та розмщення банювських металiв на 
мiжнародних ринках;
15) торгiвля банювськими металами на валютному ринку 
Укра'ни;
16) торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках;
17) валютнi операцй на валютному ринку Укра!ни, яю належать 
до фiнансових послуг зпдно зi статтею 4 Закону Укра'ни «Про 
фiнансовi послуги та державне регулювання ринюв фiнансових 
послуг» та не зазначеш в подпунктах 1-16 цього пункту;
18) валютш операцй на мiжнародних ринках, якi належать до 
фшансових послуг зпдно зi статтею 4 Закону Укра'ни «Про 
фiнансовi послуги та державне регулювання ринюв фшансових 
послуг» та не зазначеш в подпунктах 1-16 цього пункту.
Банк мае право надавати сво!м кюентам ( ^ м  банкiв) фiнансовi 
послуги, у тому числi шляхом укладення з юридичними особами 
(комерцшними агентами) агентських договорiв. Перелiк 
фшансових послуг, що банк мае право надавати сво!м кюентам 
(крiм банюв) шляхом укладення агентських договорiв, 
встановлюеться Нацюнальним банком Укра!ни.
Банк, ^ м  надання фiнансових послуг, мае право здшснювати 
також дiяльнiсть щодо:
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1) iнвестицiй;
2) випуску власних щнних nanepiB;
3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
4) збертання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) 
шдивщуального банювського сейфа;
5) шкасаци коштiв та перевезення валютних цiнностей;
6) ведення р е е с ^ в  власникiв iменних цiнних паперiв (крiм 
власних акцiй);
7) надання консультацшних та iнформацiйних послуг щодо 
банкiвських та iнших фiнансових послуг.
Банк мае право здшснювати професшну дiяльнiсть на ринку 
цiнних паперiв за наявностi вщповщно! лщензи, видано! 
Нащональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку, а 
саме:
1) брокерська дiяльнiсть;
2) дилерська дiяльнiсть;
Банк мае право здшснювати ощнку майна вiдповiдно до Закону 
Укра!ни «Про оцiнку майна, майнових прав та професшну 
ощночну дiяльнiсть в Украш», спрямовану на проведення 
банювських операцiй, визначених Законом Укра!ни «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть».
Банк мае право вчиняти будь-яю правочини, необхiднi для 
надання ним банювських та iнших фiнансових послуг та 
здшснення шшо! дiяльностi.
Провщне мiсце серед послуг, якi користуються найбiльшим 
попитом серед клiентiв Банку, е кредитш програми.
Основнi фiнансово-економiчнi показники дiяльностi Емггента 
станом на кшець дня 31.12.2015р.:
- активи -  595 649 тис. грн.;
- регулятивний каттал -  156 062 тис. грн.;
- власний каттал становить -  103 025 тис.грн та складаеться 
з:
статутного капиталу 80 999 тис. грн.,
внесюв за незареестрованим статутним капиталом 3 400 тис.грн., 
резервних фондiв -  9 435 тис. грн., 
нерозподшеного прибутку -  9 191 тис. грн.
- збиток за 2015 рш -  6 463 тис. грн.
- кредити та заборгованють ктенив, зменшеш на суму резервiв -  
265 064 тис.грн.;
- кошти ктенив -  428 054 тис. грн.
Протягом останнш шести мюящв Банк дотримувався вимог 
економiчних нормативiв, встановлених Нащональним банком 
Укра!ни.
Економiчнi нормативи лiквiдностi, платоспроможностi та вимоги 
до резервiв, встановленi Нащональним банком Укра!ни, Банком 
виконуються постшно.

ринки збуту та 
особливосп розвитку 
галуз^ у якш здiйснюe 
дiяльнiсть емгтент

Банк здiйснюе свою дiяльнiсть на ринку банювських та 
фiнансових послуг в рiзних регiонах Укра!ни.
Основш особливостi функцiонування кредитно-фiнансового 
ринку Укра!ни:
- велика кiлькiсть банкiв, зареестрованих на територп Укра!ни;
- невеликий обсяг загальних активiв та капиталу банювсько! 
системи Укра!ни по вщношенню до ВВП;
- достатньо жорсткий нагляд з боку державних контролюючих 
органiв;
- попит економши та населення кра!ни в кредитних коштах, що 
дае тдстави стверджувати про не насиченiсть даного 
економiчного сегмента та його потенщйну привабливiсть для
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iнвесторiв.
Ситуацiя на грошово-кредитному ринку в поточному рощ 
характеризусться негативним впливом зовшшшх та внутршшх 
факторiв. Спостерiгаeться ситуацiя, коли в цшому повернення 
кредитiв затримусться через кризовi явища у економщ 
системного характеру, а повернення депозита прискорюеться з 
тих же причин та пашчних настро!в населення, що е реакщею на 
змiни в полгшчному, економiчному середовищi та зовшшню 
загрозу для кра!ни.
Нацiональний банк Укра!ни проводить низку заходiв щодо 
врегулювання ситуацп на грошово-кредитному та валютному 
ринках Укра!ни, щодо посилення жорсткосн монетарно! 
полгшки, вирiвнювання балансу експорту i iмпорту, 
застосовуючи бшьш дешевi iнструменти грошово-кредитно! 
политики -  валютш штервенци, операцп регулювання лшвщносп, 
жорсткий контроль за ситуацiею на валютному ринку Укра!ни, 
що направлеш на забезпечення стiйкостi банювсько! системи та 
недопущення використання фшансово! системи Укра!ни для 
вщмивання грошей i фiнансування тероризму.

обсяги та напрями 
швестицшно! 
д1яльносп емггента

Банк iнвестицiйною дiяльнiстю не займаеться

стратепю дослщжень 
та розробок

Науковi дослщження та розробки Банком не проводилися

4) вщомосп про фшп та
представництва
емггента

Фшй та представництв у Банку немае.

5) вщомосп про грошов1 зобов'язання емггента (кредитна ютор1я емггента (кр1м банюв)):

яю юнують на дату 
прийняття ршення 
про розмщення акцш: 
кредитш правочини та 
змши до них (номер i 
дата укладання 
правочину, сторони, 
вид правочину); 
кредитор за кожним 
укладеним кредитним 
правочином; сума 
зобов'язання за 
кожним укладеним 
кредитним
правочином; валюта 
зобов'язання; строк i 
порядок виконання 
кредитного 
правочину; вщомосп 
про остаточну суму 
зобов'язання за 
кредитним
правочином; рiшення 
судiв, що стосуються 
виникнення, 
виконання та 
припинення 
зобов'язань за

Емгтент здшснюе банкiвську дiяльнiсть.
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укладеним кредитним 
правочином

яю не були виконанг 
кредитш правочини та 
змши до них (номер i 
дата укладання 
правочину, сторони, 
вид правочину); 
кредитор за кожним 
укладеним кредитним 
правочином; сума 
зобов'язання за 
кожним укладеним 
кредитним
правочином; валюта 
зобов'язання; строк i 
порядок виконання 
кредитного
правочину; дата 
виникнення 
прострочення 
зобов'язання за 
кредитним
правочином, його 
розмiр i стадiя 
погашення; ршення 
судiв, що стосуються 
виникнення, 
виконання та 
припинення 
зобов'язань за 
укладеним кредитним 
правочином

6) можливi фактори 
ризику в дiяльностi 
емггента

Факторами ризиюв, що можуть впливати на дГяльнють Банку е: 
кредитний ризик, ризик ливщносп, ринковий ризик, 
операцшний ризик, валютний ризик, що може впливати на 
зменшення клГентсько! бази та зниження прибутковосп 
банювських операцш, а також непередбачуванють 
адмшютративних ршень щодо дГяльносп комерцшних банюв з 
боку Нащонального банку Укра!ни та Уряду, попршення 
загально! економГчно! та политично! ситуацп в Укра!ш, форс- 
мажорш обставини.
Банк проводить помГрковану фшансову полгтику та уникае 
ризикованих операцш, яю можуть призвести до значних 
фшансових збитюв. Для покриття можливих втрат за операщями 
банку створюються резерви в обсягах, встановлених 
Нащональним банком Укра!ни.
Для побудови комплексно! системи управлшня ризиками банком 
розроблена «Концепщя управлшня ризиками», де визначено 
основш засади побудови корпоративно! системи управлшня 
ризиками, загальш аспекти впровадження едино! методолопчно! 
бази ризик-менеджменту, принципи взаемоди колепальних 
оргашв та структурних шдроздшв в процес управлшня 
ризиками в банку.

7) перспективи 
дiяльностi емггента на 
поточний та наступи

Одним з головних завдань розвитку Банку у 2016 рощ е 
розширення спектру послуг для кренив Гз застосуванням 
новгтшх банювських технологш. Кредитування залишаеться
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роки прiоритетним напрямком активних операцш банку. Спiвпраця з 
середнiм та малим бiзнесом е одним i3 стратегiчних напрямкiв 
розвитку банку.
Головним мотивом середньостроково! стратегii банку е 
забезпечення надшносп, орiентацii на клiента та прозоросп 
показникiв якостi банкiвськоi установи. У наступш перiоди банк 
поповнюватиме перелш продуктiв, якi користуються найбiльшим 
попитом ктенив, на партнерських засадах пропонуватиме 
клiентам оптимiзацiю розроблених продуктiв, буде забезпечувати 
подальший розвиток кредитування реального сектору економши. 
Банк протягом 2016 року буде продовжувати розвиток 
карткового бiзнесу, основними прюритетами розвитку якого е: 
впровадження розширеного перелiку додаткових послуг та 
сервюв для держателiв електронних платiжних 
засобiв;збiльшення емiсii зарплатних пла^жних карток; 
оптимiзацiя продуктового ряду згщно з потребами споживачiв i 
вимогами ринку.
В довгостроковiй перспективi Банк плануе тдвищити 
конкурентоспроможнiсть шляхом розвитку традицшних та 
iнновацiйних послуг на основних сегментах фшансового ринку, 
оптимiзацii каналiв !х доставки клiентам, вдосконалення ушх 
складових розвитку для забезпечення росту ринково! вартостi 
Банку як стабшьного унiверсального фiнансового iнституту, 
здатного посилити сво! позицii на ринку фшансових послуг. 
Пщтримка та розвиток добро! репутацй банку матиме 
вирiшальне значення для збереження довiри клiентiв.

8) вщомосп про 
юридичних oci6, у 
яких емггент володie 
бiльше нiж 10 
вщсотками статутного 
катталу (активiв), у 
тому ч и ^  про 
цочiрнi пщприемства

Банк не володiе акцiями (частками, паями) в шших юридичних 
особах.

9) вiцомостi про 
дивщендну политику 
емггента за останш 
п'ять рокiв 
(iнформацiя про 
нараховаш та 
виплаченi дивiденди, 
розмiр дивiдендiв на

Банк здшснюе виплату дивiдендiв акцiонерам з розрахунку на 
одну належну акщонеру акщю. Рiшення про виплату дивiдендiв 
та !х розмiр за простими акщями приймаеться загальними 
зборами акцiонерiв. За акщями одного типу нараховуеться 
однаковий розмiр дивiдендiв. Банк виплачуе дивщенди виключно 
грошовими коштами.
Банку забороняеться виплачувати дивщенди чи розподшяти 
каттал у будь-якiй формi, якщо така виплата чи розподш
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одну акцш) призведе до порушення нормативу адекватносп регулятивного 
катталу банку. Банк не мае право також приймати ршення про 
виплату дивгдендГв та здшснювати виплату дивГдендГв за 
простими акщями в шших випадках, передбачених чинним 
законодавством.
Виплата дивгдендГв здшснюеться з чистого прибутку звгтного 
року та/або нерозподшеного прибутку в обсязг встановленому 
ршенням загальних зборГв акцГонерГв, у строк, що не перевищуе 
шють мюящв з дня прийняття загальними зборами ршення про 
виплату дивгдендГв, вщповщно до закону.
З 2008 року дивгденди акцюнерам Банку не нараховувалися та не 
виплачувалися.

10) вщомосл про 
провадження у cпpавi 
про банкрутство або 
про застосування 
санацп до товариства 
чи юридично! особи, в 
результат
реоргашзацп яко! 
утворилося
товариство, протягом 
трьох роюв, що 
передували року 
здшснення 
pозмiщeння акцiй

До Банку протягом трьох роюв, я к  передували року здшснення 
розмщення акцш, не було порушено провадження у справГ про 
банкрутство та не здшснювалися заходи щодо санацп.

11) Баланс та звгг про фiнанcовi результати за звггаий перюд, що передував кварталу, у 
якому подаються документи для реестрацп випуску акцш та проспекту 1х емюп

12) Баланс та звгт про фшансов1 результати за звггаий рш, що передував року, в якому подаються 
документи для реестрацп випуску акцш та проспекту 1х eMicii'

ЗВ1Т ПРО Ф1НАНСОВИИ СТАН ПАТ «БАНК «УКРАШ СЬКИИ КАП1ТАЛ»
НА 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ

(тис.грн.)
Рядок Н айменування с т а т т П р и м ак и 2015 piK 2014 piK

1 2 3 4 5
АК ТИ ВИ

1 Г рошовГ кошти та !х екываленти 6 48832 20815
2 ФшансовГ активи, що облшовуються за 

справедливою вартютю через прибуток або збиток

7 0 57469

3 Кошти в шших банках 8 11042 45095
4 Кредити та заборгованють кшенпв 9 265064 189188
5 Цшш папери в портфелГ банку на продаж 10 120065 18154
6 1нвестицшна нерухомють 11 76378 59500
7 Дебгторська заборгованють щодо поточного 

податку на прибуток
138 18

8 Вщстрочений податковий актив 29 5104 2029
9 Основш засоби та нематергальш активи 12 35113 36348
10 1ншг фшансовг активи 13 8407 2327
11 1ншг активи 14 2048 1253
12 Необоротш активи, утримуваш для продажу, та 

активи групи вибуття
15 23458 6623

13 Усього aKraBiB 595649 438819
ЗО БО В'ЯЗАН Н Я

14 Кошти банков 16 10602 69802
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15 Кошти ктенпв 17 428054 247676
16 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 1
17 Резерви та зобов’язання 203 0
18 Iншi фiнансовi зобов'язання 18 1440 4264
19 Iншi зобов'язання 19 2698 1481
20 Субординований борг 20 49627 5033
21 Усього зобов’язань 492624 328257

ВЛ АСН И И  КАП1ТАЛ
22 Статутний каттал 21 80999 85320
23 Незареестрований статутний каттал 21 3400 0
24 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 9191 15654
25 Резервш та iншi фонди банку 7940 7940
26 Резерви переоцiнки 23 1495 1648
27 Усього власного каш талу 103025 110562
28 Усього зобов'язань та власного каш талу 595649 438819

ЗВ1Т ПРО ПРИБУТКИ I ЗБИТКИ ТА 1НШИИ СУКУ11ПИИ ДОХ1Д
ПАТ «БАНК «УКРАШ СЬКИИ КАП1ТАЛ»

ЗА 2015 Р1К
(тис.грн.)

Рядок Н айменування с т а т т П римiтки 2015
р ж

2014
р ж

1 2 3 4 5
1 Процентш доходи 25 61435 47634
2 Процентш витрати 25 (44901) (28002)
3 Чистий процентний дохад/(Чисп процентш  витрати) 25 16534 19632
4 Чисте (збшьшення) зменшення резервiв вш знецшення 

кредипв та заборгованосп ктенпв, кошпв в шших банках
(32816) (24418)

5
6 Чистий процентний дохад/(Чисп процентш  витрати) 

ш сля створення резерву ш д знецш ення к р едип в та 
заборгованосп  клieнтiв, к о п и т  в ш ш их банках

(16282) (4786)

7 Комюшш доходи 26 8065 10977
8 Комiсiйнi витрати 26 (1465) (2131)
9 Результат вш операцiй з шшими фiнансовими 

iнструментами, що облiковуються за справедливою вартютю 
з визнанням результату через прибутки або збитки

3439 640

10 Результат вш переоцiнки iнших фiнансових активiв, що 
облiковуеться за справедливою вартютю через прибуток або 
збиток

(2417) 2867

11 Результат вш операцш з цiнними паперами в портфелi банку 
на продаж

11999 0

12 Результат вш операцiй з шоземною валютою 457 18143
13 Результат вiд переоцiнки шоземно! валюти (2049) (9855)
14 Результат вiд переоцiнки об’екпв iнвестицiйноi нерухомостi 11 16878 0
15 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення 

дебггорсько! заборгованосп та шших фшансових активiв
(304) (19)

16 Чисте (збшьшення) зменшення резервiв за зобов’язаннями (203) 0
17 Iншi операцiйнi доходи 27 7135 1665
18 Лдмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 28 (34803) (32492)
19 П рибуток/(збиток) до оподаткування (9550) (14991)
20 Витрати на податок на прибуток 29 3087 1816
21 Прибуток/(збиток) вш дiяльностi, що тривае (6463) (13175)
22 П рибуток/(збиток) за рiк (6463) (13175)
23 1Нш Ий  СУКУПНИЙ ДОХ1Д:
24 СТАТТВДО БУДУТЬ РЕКЛАСИФ1КОВАН1 В ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК
25 Переоцшка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 23 (153) 0
26 Результат переоцшки швестицшно! нерухомостi до 

справедливо!* вартостi в момент визнання.
0 1495

27 1нший сукупний дохад за рiк (153) 1495
28 У сього сукупного доходу за р ж (6616) (11680)
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29 Прибуток/(збиток) на акцш:
30 чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцш за piK 22 (0,08) (0,17)
31 скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцш за piк
(0,08) (0,17)

2. !нформац1я про акцн, щодо яких прийнято р1шення про приватне розмщення
1 Дата i номер протоколу 

загальних збоpiв акцiонеpiв 
товариства (або piшення 
единого акцюнера 
товариства, або piшення 
шшо! особи, що вщповщно 
до законодавства виконуе 
функцц загальних збоpiв), 
яким офоpмленi piшення про 
збшьшення pозмipу 
статутного капиталу 
товариства шляхом 
розмщення додаткових акцiй 
юнуючо! номшально! 
вартосп та про приватне 
pозмiщення акцш

Ршення про збiльшення pозмipу статутного капиталу Банку 
шляхом розмщення додаткових акцш юнуючо! номшально! 
вартосп та про приватне pозмiщення акцш прийняте 
загальними зборами акцiонеpiв вщ 29 березня 2016 р., протокол 
№ 1

2 Загальна кшькють голосiв 
акцiонеpiв - власнишв 
голосуючих акцiй 
товариства, яю 
зарееструвалися для участi в 
загальних зборах акцiонеpiв 
товариства (зазначаеться 
кiлькiсть голосуючих акцш з 
питання порядку денного про 
приватне розмщення акцш), 
та кшькють голошв 
акцiонеpiв, якi голосували за 
прийняття piшення про 
приватне розмщення акцш

Всього для учасн у Загальних зборах зарееструвалось 14 
(чотирнадцять) акцiонеpiв (!х уповноважених представнишв), 
яким належить 62 122 576 (шютдесят два мiльйони сто 
двадцять двi тисячi п’ятсот сiмдесят шють) штук простих 
iменних акцiй банку, з них: 2 (два) акцюнери (!х уповноваженi 
представники), яким належить 3 200 (три тисячi двюн) штук 
простих iменних акцiй, яю не враховуються при визначеннi 
кворуму та при голосуванш вщповщно до п. 10 Роздшу VI 
Пpикiнцевi та перехщш положення Закону Укра!ни «Про 
депозитарну систему Украши»; 12 (дванадцять) акцiонеpiв (!х 
уповноважених пpедставникiв), яким належить 62 119 376 
(шютдесят два мшьйони сто дев’ятнадцять тисяч триста 
шмдесят шють) акцш (голошв), що складае 77,00% загально! 
кшькосн голосiв акцiонеpiв, якi враховуються при визначенш 
кворуму та при голосуванш.
Голосували за прийняття ршення про приватне розмщення 
акцш 58 885 650 (п’ятдесят мшьйошв вшмсот вшмдесят п’ять 
тисяч шiстсот п’ятдесят ) штук голосуючих акцш, що складае 
94,79% голошв акцiонеpiв, якi беруть участь у загальних 
зборах та е власниками голосуючих акцш.

3 Загальна номшальна вартють 
акцiй, якi плануеться 
pозмiстити

32 000 508,00 (тридцять два мшьйони п’ятсот вгам) гривень

4 Зобов'язання емттента щодо 
невикористання внескiв, 
отриманих при розмщенш 
акцiй у рахунок !х оплати, 
для покриття збитюв 
товариства

Банк зобов’язуеться не використовувати внески, отримаш при 
розмщенш акцш в рахунок !х оплати, для покриття збитюв 
Банку.

5 Мета використання 
фiнансових pесуpсiв, 
залучених вщ pозмiщення 
акцiй (конкpетнi обсяги та 
напрями використання)

Фiнансовi ресурси у сумi 32 000 508,00 гривень (100%), 
залучеш вщ розмщення акцш банку плануеться направити на:
- збшьшення обсяпв високолшвщних активiв -  15 000 000,00 
гривень (46,87%)
- збшьшення обсяпв кредитних операцш - 17 000508,00
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гривень (53,13 %)

6 Кшькють акцш кожного 
типу, що планусться 
розмютити, у тому числ1 
к1льк1сть прившейованих 
акц1й кожного класу (у раз1 
розм1щення прив1лейованих 
акц1й к1лькох клас1в)

29 630 100 (двадцять дев’ять мшьйошв шютсот тридцять тисяч 
сто) штук простих !менних акцш

7 Ном1нальна варт1сть акцй 1,08 (одна гривня вю1м копшок) гривень.

8 Ринкова вартють акц1й Ринкова вартють акцш 1,08 (одна гривня вю1м копшок), 
визначена станом на 25 лютого 2016 р. суб’ектом ощночно! 
д1яльносп Качинською 1.В., 1дентиф1кац1йний код 2645614708, 
сертиф1кат суб'екта ощночно! д1яльност1 № 16237/14 вщ 
04.04.2014 р., Св1доцтво Фонду державного майна Укра!ни про 
реестрац1ю в Державному реестр! ощнювач1в № 3642 вщ 
14.05.2005 р. та затверджена ршенням Наглядово! ради ПАТ 
«БАНК «УКРА1НСЬКИЙ КАП1ТАЛ» (протокол №26 вщ 25 
лютого 2016.).
Рецензент звгту про оц1нку -  1ван1лов Денис Анатолшович 
(Квал1ф1кац1йне Св1доцтво оц1нювача ЦМК №203-А в1д 13 
грудня 1999 року спещалюта по експертн1й ощнщ ц1л1сних 
майнових комплекс1в, па!в, щнних папер1в, майнових прав та 
нематер1альних актив1в, у тому числ1 прав на об’екти 
штелектуально! власност1. Свщоцтво про реестрац1ю в 
Державному реестр! ощнювач1в №9653 в1д 06 лютого 2013 
року).

9 Ц1на розм1щення акц1й 1,08 (одна гривня вю1м копшок) гривень.

10 Обсяг прав, що надаються 
власникам акцш, яю 
плануеться розм1стити

Прившейоваш акц1! не розмщуються

11

1нформац1я про надання 
акщонерам переважного 
права на придбання акцш 
додатково! ем1сй (надаеться 
акщонерам - власникам 
простих акцш у процес 
приватного розмщення 
обов'язково у порядку, 
встановленому 
законодавством; надаеться 
акщонерам - власникам 
прившейованих акцш у 
процес приватного 
розмщення товариством 
прившейованих акцш, якщо 
це передбачено статутом 
акщонерного товариства)

Переважне право кожного акщонера -  власника простих акц1й е 
право придбати розмщуваш Банком прост! акцй пропорцшно 
частц1 належних йому простих акцш у загальнш кшькосп 
простих акц1й станом на 29 березня 2016 року.
Переважне право реал1зують особи, що е акщонерами Банку на 
дату прийняття ршення про збшьшення статутного капиталу 
шляхом приватного розмщення акцш, 29 березня 2016 року. 
Повноваження проводити дй щодо забезпечення реал1зацй 
акц1онерами свого переважного права на придбання акцш 
надаш Г олов1 Правл1ння Банку.
Отримання вщ акц1онер1в письмових пщтверджень про в1дмову 
в1д використання переважного права на придбання акцш 
умовами розмщення не передбачаеться.

12 Порядок реал1зацй акщонерами переважного права на придбання акцш додатково! ем1сй:

1) строк та порядок подання 
письмових заяв про 
придбання акцш

Переважне право акщонер1в Банку на придбання акцш, що 
додатково розмщуються, реал1зуеться протягом наступного 
строку: з 21.04.2016 року по 16.05.2016 року включно. 
Акщонери, яю мають нам1р реал1зувати свое переважне право, 
подають Банку у встановлений строк письмов1 заяви про 
придбання акцш та перераховують кошти в сум1, яка дор1внюе 
вартосп акц1й, що ними придбаваються.
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Заява та перераховаш кошти приймаються Банком з 21.04.2016 
року по 16.05.2016 року включно.
Заяви акцiонерiв про придбання акцш в порядку реалiзацii 
переважного права на придбання акцш подаються на iм’я 
Голови Правлшня Банку у встановленi строки у довшьнш 
письмовiй формi i мають мiстити: прiзвище, iм’я, по-батьковi 
фiзичноi особи/повне найменування юридично! особи; адресу 
мюця реeстрацii фiзичноi особи/мiсцезнаходження юридично!' 
особи; поштову адресу; паспортнi даш та реeстрацiйний номер 
облiковоi картки платника податюв фiзичноi особи/код за 
СДРПОУ юридично!' особи; кiлькiсть простих акцш Банку, 
належних акщонеру станом на дату прийняття рiшення про 
збшьшення статутного капиталу (29 березня 2016 року); 
кшьшсть i номшальну вартiсть акцiй (зазначенi цифрами та 
словами), яю мае намiр придбати акщонер; реквiзити рахунку у 
щнних паперах iз зазначенням назви та коду мiждепозитарного 
облiку депозитарно! установи, в якш вщкритий такий рахунок у 
щнних паперах; банювсью р е ^ зи т и  акцiонера. Заява вщ iменi 
акщонера - фiзично! особи пщписуеться нею або !! 
уповноваженим представником в присутносп працiвника 
Банку. Заява вщ iменi акцiонера - юридично!' особи 
пщписуеться !! керiвником або уповноваженою ним особою та 
скршлюеться печаткою юридично! особи.
Заяви подаються акщонером - фiзичною особою особисто, 
акщонером - юридичною особою -  через !! уповноваженого 
представника.
Подання заяв здшснюеться рекомендованим листом або 
особисто за мюцезнаходженням Банку. Датою подання заяви 
рекомендованим листом е дата отримання листа Банком. Якщо 
заяви подаються особисто, вони приймаються секретарiатом 
Банку з 9.00 до 16.00 з понедшка по п’ятницю без перерви на 
общ за мюцем розташування головного офюу Банку за адресою 
03062, мюто Ки!в, проспект Перемоги, 67. Реестращя заяв 
здiйснюеться в день !х надходження. Пщ час реестрацп заяв 
фiксуеться дата та час !х надходження та реестрацп.

2) строк та порядок 
перерахування кошта у сум^ 
яка дор1внюе вартост акцш, 
що придбаваються, i3 
зазначенням найменування 
банку та номера поточного 
рахунку, на який 
перераховуються кошти в 
оплату за акцп

Акщонери, якi вносять кошти до статутного капиталу Банку в 
розмiрi одного i бiльше вiдсоткiв статутного капиталу з 
урахуванням його збшьшення, разом iз заявами на придбання 
акцш подають документи, що дають змогу зробити висновок 
про фшансовий стан учасниюв банку згщно до вимог 
Нащонального банку Укра!ни та чинного законодавства.
Банк мае право вщмовити в укладенш договору кушвлп 
продажу акцiй у разi неподання заявником зазначених 
документа та у разi вiдсутностi у акцiонера власних коштiв для 
здiйснення внескiв до статутного капиталу банку шляхом 
сплати акцш. Акщонери, яю мають намiр набути iстотну участь 
у кап пат Банку, зобов’язанi попередньо отримати письмовий 
дозвш Нацiонального банку Укра!ни.
Перераховаш кошти приймаються Банком з 21.04.2016 року по 
16.05.2016 року включно.
Оплата акцш здшснюеться грошовими коштами в нащональнш 
валюте Оплата здшснюеться на рахунок Банку № 
500450000100 в ПАТ «БАНК «УКРА1НСЬКИЙ КАП1ТАЛ», 
МФО 320371, код СДРПОУ 22868414.
У раз^ якщо протягом встановленого строку акщонер подав 
письмову заяву про придбання акцш, але не здшснив повного 
розрахунку за акцп, що ним придбаваються, вважаеться, що 
акщонер вщмовився вщ свого переважного права на придбання
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акцш.

3) строк та порядок видач1 
товариством письмових 
зобов'язань про продаж 
вщповщно! кшькосп акцш

Банк в особ1 Голови Правлшня на шдстав1 отриманих вщ 
акцюнер1в письмових заяв про придбання акцш в порядку 
реал1зацй переважного права на придбання акцш та сплачених 
грошових кошнв у сум1 вартосн акцш, що ними 
придбаваються, видае акцюнерам письмов1 зобов'язання про 
продаж вщповщно! кшькосп акцш протягом 5 робочих дшв з 
дати отримання вщповщних кошнв Банком, але не шзшше дня, 
що передуе дню початку укладення договор1в з першими 
власниками у процес приватного розмщення.
Письмов1 зобов’язання про продаж вщповщно! кшькосп акцш 
надсилаються на поштов1 адреси акцюнер1в, зазначен1 в заявах 
акцюнер1в про придбання акц1й, рекомендованими листами або 
вручаються акц1онеру (його уповноваженому представнику) т д  
розписку.

13 Порядок розмщення акцш та !х оплати:

1) дати початку та закшчення 
першого та другого етатв 
укладення договор1в з 
першими власниками у 
процес приватного 
розмщення акцш

Дата початку та закшчення першого етапу укладення договор1в 
з першими власниками у процеш приватного розмщення акцш: 
з 17.05.2016 року по 23.05.2016 року включно.
Дата початку та закшчення другого етапу укладення договор1в 
з першими власниками у процеш приватного розмщення акцш: 
з 24.05.2016 року по 25.05.2016 року включно.

2) можливють дострокового 
закшчення укладення 
договор1в з першими 
власниками у процес 
приватного розмщення акцш 
(якщо на запланований обсяг 
акцш укладено договори з 
першими власниками та акцп 
повнютю оплачено)

У раз1, якщо на запланований обсяг акцш укладено договори з 
першими власниками та акцп повнютю оплачено, Наглядова 
рада Банку приймае ршення про дострокове закшчення 
укладення договор1в з першими власниками у процеш 
приватного розмщення акцш, затверджуе результати 
розмщення акцш та звгг про результати розмщення акцш, але 
не рашше першого дня другого етапу.

3) порядок укладання договор1в 
кушвльпродажу акцш (на 
першому етат  укладення 
договор1в з першими 
власниками у процес 
приватного розмщення 
акцш), щодо яких акцюнером 
т д  час реал1зацп 
переважного права була 
подана заява про придбання 
та перераховаш вщповщш 
кошти, вщповщно до умов 
розмщення акцш

Укладення договор1в кутвльпродажу акцш м1ж Банком та 
акцюнерами, яю т д  час реал1зацй переважного права надали 
письмов1 заяви про придбання акцш та перерахували грошов1 
кошти у якосн оплати за акцп, що ними придбаваються, 
здшснюеться протягом першого етапу укладання договор1в з 
першими власниками у процеш приватного розмщення акцш з 
17.05.2016 року по 23.05.2016 року включно.
Догов1р кушвльпродажу укладаеться з акцюнером за умови 
повно! сплати акцш, що придбаваються, з дотриманням вимог 
шмейного та цившьного законодавства, чинного на дату 
укладання такого договору. Догов1р з ф1зичною особою 
тдписуеться власноручно акцюнером або уповноваженим 
представником. Догов1р з юридичною особою тдписуеться й 
кер1вником або уповноваженою особою та скршлюеться 
печаткою юридично! особи.
Договори укладаються у перюд з 17.05.2016 року по 23.05.2016 
р. включно у робоч1 дш з 09:00 до 16:00.
З дати, наступно! за датою закшчення першого етапу, на вимогу 
учасниюв розмщення, перелш яких затверджений загальними 
зборами акцюнер1в, Банк повинен надати шформащю про 
кшьюсть акцш, яю реал1зован1 протягом строку реал1зацп 
переважного права акц1онер1в на придбання акцш.

4) строк та порядок подання 
заяв про придбання акцш 
учасниками розмщення,

На другому етат  укладення договор1в з першими власниками у 
процеш приватного розм1щення акц1й з 24.05.2016 року по 
25.05.2016 року включно, серед учасниюв приватного
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перелш яких затверджено 
загальними зборами
акцюнерГв (або единим 
акцюнером товариства, або 
шшою особою, що 
вщповщно до законодавства 
виконуе функци загальних 
зборГв), а також строк та 
порядок укладання договорГв 
кушвльпродажу акцш (на 
другому етат  укладення 
договорГв з першими 
власниками у процес 
приватного розмщення 
акцш)

розмщення, реалГзуються акцп, яю не були реалГзоваш на 
першому етапг
Учасник розмщення, який мае намГр придбати акци на другому 
етат, подае Банку письмову заяву про придбання акцш. Заява 
приймаеться Банком протягом строку, встановленим для 
проведення другого етапу укладення договорГв з першими 
власниками у процес приватного розмщення акцш з 
24.05.2016 року по 25.05.2016 року включно.
Заяви учасниюв розмщення про придбання акцш подаються на 
Гм’я Голови Правлшня Банку у встановлеш строки у довшьнш 
письмовш форм1 i мають мютити: прГзвище, Гм’я, по-батьковГ 
фГзично! особи/повне найменування юридично!' особи; адресу 
мюця реестраци фГзично! особи/мюцезнаходження юридично! 
особи; поштову адресу; паспортш данi та реестрацiйний номер 
облшово! картки платника податкiв фГзично! особи/код за 
СДРПОУ юридично! особи; кшьюсть простих акцiй Банку, 
належних заявнику станом на дату прийняття ршення про 
збiльшення статутного катталу (29 березня 2016 року); 
кшьюсть i номiнальну вартiсть акцiй (зазначенi цифрами та 
словами), яю мае намiр придбати заявник; реквiзити рахунку у 
цшних паперах iз зазначенням назви та коду мiждепозитарного 
облiку депозитарно! установи, в якiй вщкритий такий рахунок у 
цiнних паперах; банювсью реквiзити заявника. Заява вiд iменi 
учасника розмiщення - фiзично!' особи тдписуеться нею або !! 
уповноваженим представником в присутносп працiвника 
Банку. Заява вщ iменi учасника розмщення - юридично! особи 
тдписуеться !! керiвником або уповноваженою ним особою та 
скршлюеться печаткою юридично! особи.
Заяви подаються учасником розмiщення - фiзичною особою 
особисто, учасником розмщення - юридичною особою -  через 
!! уповноваженого представника.
Подання заяв здшснюеться рекомендованим листом або 
особисто за мюцезнаходженням Банку. Датою подання заяви 
рекомендованим листом е дата отримання листа Банком. Якщо 
заяви подаються особисто, вони приймаються секретарiатом 
Банку з 24.05.2016 року по 25.05.2016 року включно, з 9.00 до 
16.00 без перерви на общ за мюцем розташування головного 
офюу Банку за адресою 03062, мюто Ки!в, проспект Перемоги, 
67. Реестращя заяв здшснюеться в день !х надходження. Пщ час 
реестраци заяв фшсуеться дата та час !х надходження та 
реестраци.
Заяви учасниюв розмiщення задовольняються Банком в 
порядку черговосп !х надходження.
Учасники розмiщення, якi вносять кошти до статутного 
капггалу Банку в розмiрi одного i бшьше вiдсоткiв статутного 
капггалу з урахуванням його збшьшення, разом Гз заявами на 
придбання акцш подають документи, що дають змогу зробити 
висновок про фшансовий стан учасниюв банку згщно до вимог 
Нацюнального банку Укра!ни та чинного законодавства.
Банк мае право вщмовити в укладенш договору кушвлн 
продажу акцш у разГ неподання заявником зазначених 
документа та у разГ вщсутносп у заявника власних кошта для 
здшснення внесюв до статутного катталу банку шляхом 
сплати акцш. Юридичш чи фГзичш особи, яю мають намГр 
набути ютотну участь у катталГ Банку, зобов’язаш попередньо 
отримати письмовий дозвш Нацюнального банку Укра!ни. 
Договори кутвльпродажу акцш на другому етат  укладаються 
Банком з учасниками розмщення на пщставГ отриманих заяв на 
придбання акцш, протягом 2 (двох) робочих дшв Гз дня
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надходження вщповщних заяв про придбання акцш, але не 
шзшше закшчення другого етапу. Договiр купiвлi-продажу 
укладаеться з учасником iз дотриманням вимог шмейного та 
цивiльного законодавства, чинного на дату укладання такого 
договору.
Договiр з фiзичною особою пiдписуеться власноручно 
акцiонером або уповноваженим представником. Договiр з 
юридичною особою пщписуеться ii керiвником або 
уповноваженою особою та скршлюеться печаткою юридично! 
особи.
Договори щодо придбання акцш додаткового випуску на 
другому етат  укладання договорiв з першими власниками 
укладаються у разi задоволення заяви з 24.05.2016 р. по 
25.05.2016 р. в робочi дш з 09:00 до 16:00 за умови повноти та 
належного оформлення заяви та документа, що додаються до 
не!.
У разi невиконання учасником розмщення умов договору 
кушвльпродажу акцш щодо оплати вартосн акцш, вважаеться 
розмiщеною тiльки та кшьюсть акцiй, вартiсть яких фактично 
сплачена учасником розмщення у строк, встановлений 
договором кушвлСпродажу акцш та умовами розмщення.

5) адреси, за якими 
вщбуватиметься укладення 
договорiв з першими 
власниками у процес 
приватного розмщення акцш

03062, мюто Ки!в, проспект Перемоги, 67

6) вщомосп про андеррайтера (якщо емггент користуеться його послугами щодо розмiщення 
акцiй цього випуску):

повне найменування -

код за СДРПОУ -

мiсцезнаходження -

номери телефонiв та факта -

номер i дата видачi лщензи 
на провадження професшно! 
дiяльностi на фондовому 
ринку - дiяльностi з торгiвлi 
цiнними паперами, а саме 
андеррайтингу

7) вщомосп про фондову бiржу, на якiй перебувають в о б щ  акцп емiтента, ринкова вартiсть 
яких була визначена вщповщно до законодавства, з урахуванням результатiв торгiв на такш 
фондовiй бiржi*:

повне найменування -

код за СДРПОУ -

мюцезнаходження -

номери телефошв та факсiв -

8) строк, порядок та форма 
оплати акцш

Оплата акцш здшснюеться грошовими коштами в нацюнальнш 
валютi.
Особи, я к  уклали договiр купiвлi-продажу акцш на другому 
етат  укладання договорiв з першими власниками повинш 
сплатити повну вартiсть акцiй не шзшше дня, що передуе дню 
затвердження Наглядовою радою результата укладання 
договорiв з першими власниками акцш, результата приватного
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розмщення акцш, звпу про результати розмщення акцш.

9) у раз1 оплати акцш 
грошовими коштами - 
найменування банку та 
номер поточного рахунку, на 
який буде внесено кошти в 
оплату за акцй; якщо оплата 
акцш здшснюеться у 
нацюнальнш та шоземнш 
валютц окремо вказуються 
номери рахунюв у 
нацюнальнш та шоземнш 
валютах, дата, на яку 
здшснюеться оцшка 
шоземно! валюти

Оплата акцш здшснюеться на рахунок Банку № 500450000100 в 
ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ», МФО 320371, код 
еДРПОУ 22868414.

10) порядок видач1 
уповноваженими особами 
емггента документа, яю 
пщтверджують оплату акцш

Банк в особ1 Г олови Правлшня на пщстав1 укладених договор1в 
кушвлйпродажу акцш та сплачених грошових кошта у сум1 
вартосп акцш видае учасникам розмщення письмове 
тдтвердження про оплату акцш протягом 5 робочих дшв з дати 
отримання вщповщних кошта Банком.
Письмове тдтвердження про оплату акцш надсилаються на 
поштов1 адреси учасниюв розмщення, зазначеш в договорах 
про придбання акцш, рекомендованими листами або 
вручаються учаснику розмщення (його уповноваженому 
представнику) т д  розписку.

14 Дй, що проводяться в раз1 
дострокового закшчення 
укладення договор1в з 
першими власниками у 
процес приватного 
розмщення (якщо на 
запланований обсяг акцш 
укладено договори з 
першими власниками та акцп 
повнютю оплачено)

У разц якщо на запланований обсяг акцш укладено договори з 
першими власниками та акцй повнютю оплачено, Наглядова 
рада Банку може прийняти ршення про дострокове закшчення 
укладення договор1в з першими власниками у процес 
приватного розмщення акцш, затверджуе результати 
укладення договор1в з першими власниками у процес 
розмщення, затверджуе результати розмщення акцш та звгг 
про результати приватного розмщення акцш.
Ршення про дострокове закшчення укладення договор1в з 
першими власниками у процес приватного розмщення акцш, 
про затвердження результата укладання договор1в з першими 
власниками у процес розмщення, про затвердження 
результата розмщення акцш, про затвердження звггу про 
результати приватного розмщення акцш, приймаеться 
Наглядовою радою не ран ш е першого дня другого етапу 
укладення договор1в з першими власниками у процес 
приватного розмщення акцш.

15 Дй, що проводяться в разц 
якщо розмщення акцш 
здшснено не в повному 
обсяз1

У разц якщо розмщення акцш здшснено не в повному обсяз1 та 
на запланований обсяг акцш не укладеш договори з першими 
власниками, Наглядова рада Банку затверджуе результати 
укладення договор1в з першими власниками у процес 
приватного розмщення акцш, результати розмщення акцш та 
звгт про результати розмщення акцш у фактично розмщеному 
та оплаченому обсязг
Перевищення запланованого р1вня приватного розмщення 
акцш не допускаеться.

16 Строк повернення внесюв, 
внесених в оплату за акцй, у 
раз1 прийняття ршення про 
вщмову вщ розмщення акцш

У раз1 прийняття Наглядовою радою Банку ршення про 
вщмову вщ розмщення акцш Банк повертае учасникам 
розмщення внески, внесеш ними в оплату за акцй, протягом 10 
робочих дшв з моменту прийняття ршення щодо вщмови вщ 
розмщення.
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17 Строк повернення внесюв, 
внесених в оплату за акцп, у 
pa3i незатвердження у 
встановлеш строки
результате розмщення акц!й

У раз1 незатвердження Наглядовою радою Банку у встановлеш 
строки результате укладання договор1в з першими власниками, 
результате розм1щення акцш, зв1ту про результата розмщення 
Банк повертае учасникам розм1щення внески, внесен! ними в 
оплату за акцп, протягом 3 (трьох) мюяшв з дня закшчення 
строку для затвердження результате розмщення акщй.
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