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Р1ШЕННЯ ПРО ПРИВАТНЕ РОЗМ1ЩЕННЯ АКЦ1Й 
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БАНК «УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ»
Код за СДРПОУ 22868414

1 Загальна номшальна вартють 
акцш, яю плануеться 
розмютити

32 000 508,00 (тридцять два мшьйони п'ятсот 
в1с1м) гривень

2 Мета використання 
фшансових pecypciB , 
залучених вщ розмщення 
акцШ (конкретн1 обсяги та 
напрями використання)

Фшансов1 ресурси у сум1 32 000 508,00 гривень (100%), 
залучеш вщ розм1щення акц1й банку плануеться направити 
на:
- збшынення обсяпв високолшвщних актив1в -  
15 000 000,00 гривень (46,87%)
- збшынення обсяпв кредитних операцш - 17 000508,00 
гривень (53,13 %)

3 Зобов'язання емггента щодо 
невикористання внесюв, 
отриманих при розмщенш 
акцш в рахунок ix оплати, для 
покриття зонты в товариства

Банк зобов'язуеться не використовувати внески, отримаш 
при розмщенш акцш в рахунок ix оплати, для покриття 
збитклв Банку.

4 К1льк1сть акцш кожного типу, 
яю плануеться розмютити, у 
тому числ1 кшькють 
прившейованих акц1й 
кожного класу (у раз1 
розм1щення прив1лейованих 
акцш кшькох класзв)

29 630 100 (двадцять дев'ять мшьйошв нпстсот тридцять 
тисяч сто) штук простих 1менних акцш

5 Ном1нальна варЛсть акцй 1,08 (одна гривня BiciM копшок) гривень.

6 Ринкова варЛсть акц1й Ринкова вартють акцш 1,08 (одна гривня вюш копшок), 
визначена станом на 25 лютого 2016 р. суб'ектом оцшочно!’ 
д1яльност1 Качинською I.B., щентифшацшний код 
2645614708, сертификат суб'екта оцшочно! д1яльност1 № 
16237/14 вщ 04.04.2014 р., Свщоцтво Фонду державного 
майна Украши про реестращю в Державному peecTpi 
оцшювач1в № 3642 вщ 14.05.2005 р. та затверджена 
рипенням Наглядово! ради ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАП1ТАЛ» (протокол №26 вщ 25 лютого 2016.).
Рецензент зв1ту про оцшку -  1ваншов Денис Анатолшович 
(Квал1ф1кац1йне Свщоцтво оцшювача ЦМК №203-А вщ 13 
грудня 1999 року спещалюта по експертнш оц1нц1 ц1л1сних 
майнових комплсксш. nai'B, ц1нних nanepiB , майнових прав 
та нематер1альних актив1в, у тому числ1 прав на об екти 
штелектуально1 власностт Свщоцтво про реестрацш в 
Державному peecT pi оцшювач1в №9653 вщ 06 лютого 2013 
року).

1



7 Цша розмщення акщй 1,08 (одна гривня BiciM копшок) гривень.

8 1нформацш про права, яю 
надаються власникам акщй. 
яю плануеться розмютити (у 
раз1 розмщення 
прив1лейованих акщй нового 
класу)

Прившейоваш акцй не розмщуються

9 1нформацш про надання 
акцюнерам переважного 
права на придбання акцш 
додал ко в oi' ем1сй (надаеться 
акц1онерам - власникам 
простих акцш у npopeci 
приватного розмщення 
обов'язково у порядку, 
встановленому 
законодавством; надаеться 
акцюнерам - власникам 
прившейованих акцш у 
процес1 приватного 
розмщення товариством 
прившейованих акцш, якщо 
це передбачено статутом 
акцюнерного товариства)

Переважне право кожного акцюнера -  власника простих 
акцш е право придбати розмщуваш Банком прост! акцй 
пропорцшно частц1 належних йому простих акцш у 
загальнш кшькост1 простих акцш станом на 29 березня 2016 
року.
Переважне право реал1зують особи, що е акцюнерами 
Банку на дату прийняття ршення про збшынення 
статутного капггалу шляхом приватного розмщення акцш. 
29 березня 2016 року.
Повноваження проводили дй щодо забезпечення реал1зацй 
акцюнерами свого переважного права на придбання акцш 
надаш Голов1 Правлшня Банку.
Отримання в1д акцюнер1в письмових шдтвсрджснь про 
вщмову в1д використання переважного права на придбання 
акцш умовами розмщення не передбачаеться.

10 Порядок реал1зацй акцюнерами переважного права на придбання акцш додатково! емюй:

1) строк та порядок подання 
письмових заяв про 
придбання акцш

Переважне право акцюнер1в Банку на придбання акцш, що 
додатково розмщуються, реал1зуеться протягом наступного 
строку: з 21.04.2016 року по 16.05.2016 року включно. 
Акцюнери, як1 мають нам1р реал1зувати свое переважне 
право, подають Банку у встановлений строк письмов1 заяви 
про придбання акщй та перераховують кошти в сумц яка 
дор1внюе вартост1 акцш, що ними придбаваються.
Заява та перераховаш кошти приймаються Банком з 
21.04.2016 року по 16.05.2016 року включно.
Заяви акцюнер1в про придбання акцш в порядку реал1зацй 
переважного права на придбання акцш подаються на 1м'я 
Голови Правлшня Банку у встановлеш строки у довшьнш 
письмовш форм1 i мають m Ic t h t h : пр1звище, 1м'я, по- 
батьков1 ф1зично! особи/повне найменування юридично! 
особи; адресу мюця реестрацй' ф1зично1 
особи/м1сцезнаходження юридично! особи; поштову 
адресу; паспортш дан1 та реестрацшний номер облпсово! 
картки платника податклв ф1зичнш особи/код за СДРПОУ 
юридично! особи; к1льк1сть простих акцш Банку, належних 
акцюнеру станом на дату прийняття рннення про 
збшынення статутного капггалу (29 березня 2016 року); 
кшьюсть i ном1нальну варт1сть акц1й (зазначен1 цифрами та 
словами), яю мае нам1р придбати акцюнер; рекв1зити 
рахунку у ц1нних паперах i3 зазначенням назви та коду 
м1ждепозитарного обл1ку депозитарно! установи, в якш 
вщкритий такий рахунок у цшних паперах; банктсью 
рекв1зити акцюнера. Заява вщ 1мен1 акц1онера - ф1зично! 
особи шдписуеться нею або й уповноваженим 
представником в присутност! прац1вника Банку. Заява вщ
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iMeHi акцюнера - юридично! особи пщписуеться II 
кер1вником або уповноваженою ним особою та 
скршлюеться печаткою юридично! особи.
Заяви подаються акцюнером - с|лзичною особою особисто, 
акцюнером - юридичною особою -  через й 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 секретар1атом Банку з 9.00 до 16.00 з 
понедшка по п'ятницю без перерви на общ за мюцем 
розташування головного ос|лсу Банку за адресою 03062, 
m ic t o  Кшв, проспект Перемоги, 67. Реестращя заяв 
здшснюеться в день i x  надходження. ГПд час реестрацп заяв 
фшсуеться дата та час i x  надходження та реестрацп.

2) строк та порядок 
перерахування коп т в у сумр 
яка дор1внюе вартосп акцш, 
що придбаваються, i3 
зазначенням найменування 
банку та номера поточного 
рахунку, на який 
перераховуються кошти в 
оплату за акцп

Акцюнери, яю вносять кошти до статутного капталу Банку 
в p o 3 M ip i  одного i  б!льше в!дсотк1в статутного кашталу з 
урахуванням його збшьшення, разом i3  заявами на 
придбання акцш подають документи, що дають змогу 
зробити висновок про фшансовий стан учасниюв банку 
зпдно до вимог Нацюнального банку Украши та чинного 
законодавства.
Банк мае право вщмовити в укладенш договору кутвль 
продажу акцш у p a 3 i  неподання заявником зазначених 
документа та у p a 3 i  вщсутносн у акц!онера власних кошта 
для здшснення внеск!в до статутного кашталу банку 
шляхом сплати акцш. Акцюнери, яю мають нам!р набути 
ютотну участь у каптал! Банку, зобов 'язаш попередньо 
отримати письмовий дозвш Нац!онального банку Украши. 
Перераховаш кошти приймаються Банком з 21.04.2016 року 
по 16.05.2016 року включно.
Оплата акцш здшснюеться грошовими коштами в 
нацюнальнш валютт Оплата здшснюеться на рахунок 
Банку № 500450000100 в ПАТ «БАНК «УКРА1НСБКИЙ 
КАП1ТАЛ», МФО 320371, код ОДРПОУ 22868414.
У pa3i, якщо протягом встановленого строку акцюнер подав 
письмову заяву про придбання акцш, але не здшснив 
повного розрахунку за акцп, що ним придбаваються, 
вважаеться, що акцюнер вщмовився вщ свого переважного 
права на придбання акцш.

3) строк та порядок в и дач i 
товариством письмових 
зобов'язань про продаж 
вщповщно! кшькосн акцш

Банк в oco6i Голови Правлшня на пщстав! отриманих вщ 
акц1онср1в письмових заяв про придбання акцш в порядку 
рсалгзацп переважного права на придбання акцш та 
сплачених грошових кошта у сум i вартосп акцш. що ними 
придбаваються, видае акцюнерам письмов! зобов'язання 
про продаж вщповщно! кшькосн акцш протягом 5 робочих 
дню з дати отримання вщповщних кошпв Банком, але не 
шзшше дня, що передуе дню початку укладення договор!в з 
першими власниками у процещ приватного розмщення. 
Письмов! зобов'язання про продаж вщповщно! кшькосн 
акцш надсилаються на поштов! адреси акцюнер!в, зазначен! 
в заявах акцюнер!в про придбання акцш, рекомендованими 
листами або вручаються акцюнеру (його уповноваженому 
представнику) пщ розписку.
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11 Порядок розмщення акщй та i'x оплати:

1) дати початку та закшчення 
першого та другого етап1в 
укладення договор1в з 
першими власниками у 
npoucci приватного 
розм1щення акцш

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

2) можливють дострокового 
закшчення укладення 
договор1в з першими 
власниками у npoucci 
приватного розмщення акцш 
(якщо на запланований обсяг 
акцш укладено договори з 
першими власниками та акцн 
повшстю оплачено)

У разц якщо на запланований обсяг акцш укладено 
договори з першими власниками та акцн' повшстю 
оплачено, Наглядова рада Банку приймае ршюння про 
дострокове закшчення укладення договор1в з першими 
власниками у npoueci приватного розмщення акцш. 
затверджуе результати розмщення акцш та звгг про 
результати розмщення акцш, але не ранние першого дня 
другого етапу.

3) порядок укладання договор1в 
кушвл1-продажу акцш (на 
першому еташ укладення 
договор1в з першими 
власниками у npoueci 
приватного розм1щення 
акцш), щодо яких акцюнером 
шд час реал1зацн переважного 
права була подана заява про 
придбання та перераховаш 
вщповщш кошти, вщповщно 
до умов розмщення акцш

Укладення договорie кушвльпродажу акцш \пж Банком та 
акцюнерами, яю пщ час реалпацп переважного права 
надали письмов1 заяви про придбання акцш та 
перерахували rpoinoBi кошти у якосп оплати за акцн, що 
ними придбаваються, здшснюеться протягом першого 
етапу укладання договор1в з першими власниками у процес] 
приватного розмщення акцш з 17.05.2016 року по
23.05.2016 року включно.
Догов1р кушвльпродажу укладаеться з акцюнером за умови 
noBHoi оплати акцш, що придбаваються, з дотриманням 
вимог амейного та цивильного законодавства, чинного на 
дату укладання такого договору. Догов1р з фпичною 
особою пщписуеться власноручно акцюнером або 
уповноваженим пред ставником. Догов1р з юридичною 
особою пщписуеться п 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 po6oni дш з 09:00 до 16:00.
3 дати, наступно! за датою закшчення першого етапу, на 
вимогу учасникш розмщення. псрслш яких затверджений 
загальними зборами акцюнер1в, Банк повинен надати 
шформашю про К1льк1сть акцш. яю реалгзоваш протягом 
строку реалгзацй переважного права акцюнерю на 
придбання акцш.

4) строк та порядок подання заяв 
про придбання акцш 
учасниками розмщення, 
перелш яких затверджено 
загальними зборами 
акцюнер1в (або единим 
акцюнером товариства, або 
шшою особою, що вщповщно 
до законодавства виконуе 
функцн загальних збор1в), а 
також строк та порядок 
укладання договор1в кушвл!-

На другому еташ укладення договор1в з першими 
власниками у npoueci приватного розмщення акцш з 
24.05.2016 року по 25.05.2016 року включно, серед 
учасникш приватного розмщення. реалгзуються акцн, яю 
не були реалгзоваш на першому стапк
Учасник розмщення, який мае нам ip придбати акцн на 
другому еташ, подае Банку письмову заяву про придбання 
акцш. Заява приймаеться Банком протягом строку, 
встановленим для проведения другого етапу укладення 
договорю з першими власниками у npoueci приватного 
розмщення акцш з 24.05.2016 року по 25.05.2016 року 
включно.
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продажу акцш (на другому 
еташ укладення договор1в з 
першими власниками у 
npoucci приватного 
розмщення акцш)

Заяви учасниклв розмщення про придбання акцш 
подаються на i м я Голови Правлшня Банку у встановлеш 
строки у довпьнш письмовш фор Mi i мають micthth: 
пргзвище, 1м'я, по-батьков1 ф1зично! особи/повне 
найменування юридично! особи; адресу мюця реестрацп 
фпично! особи/мюцезнаходження юридично! особи; 
поштову адресу; паспортн1 даш та реестрацшний номер 
обл1ково! картки платника податюв фпично! особи/код за 
СДРПОУ юридично! особи; кшьюсть простих акцш Банку, 
належних заявнику станом на дату прийняття ршення про 
зб!льшення статутного кашталу (29 березня 2016 року); 
кшьюсть i ном!нальну вартють акцш (зазначеш цифрами та 
словами), яю мае нам ip придбати заявник; рсквпити 
рахунку у Ц1ННИХ паперах i3 зазначенням назви та коду 
мгждепозитарного облп<у депозитарно! установи, в якай 
вщкритий такий рахунок у цшних паперах; банювсью 
рекв1зити заявника. Заява В1д iMeHi учасника розмщення - 
ф1зично! особи пщписуеться нею або !! уповноваженим 
представником в присутносп пращвника Банку. Заява вщ 
iMeHi учасника розмщення - юридично! особи пщписуеться 
и кер1вником або уповноваженою ним особою та 
скршлюеться печаткою юридично! особи.
Заяви подаються учасником розмщення - фпичною особою 
особисто, учасником розм!щення - 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 секретар1атом Банку з 24.05.2016 року по 
25.05.2016 року включно, з 9.00 до 16.00 без перерви на 
общ за м1сцсм розташування головного офюу Банку за 
адресою 03062, мюто Кшв, проспект Перемоги, 67. 
Реестращя заяв здшснюеться в день !х надходження. Пщ 
час реестрацп заяв фшсуеться дата та час !х надходження та 
реестрацп.
Заяви учасниюв розмщення задовольняються Банком в 
порядку черговосп !х надходження.
Учасники розмщення, як1 вносять кошти до статутного 
капггалу Банку в po3Mipi одного i бшыне вщеотюв 
статутного кап1талу з урахуванням його збшынення, разом 
i3 заявами на придбання акцш подають документи, що 
дають змогу зробити висновок про фшансовий стан 
учасникш банку згщно до вимог Нацюнального банку 
Украши та чинного законодавства.
Банк мае право вщмовити в укладенн1 договору кутвль 
продажу акц1й у раз1 неподання заявником зазначених 
документ1в та у раз1 вщсутност1 у заявника власних кошт1в 
для зд1йснення внесюв до статутного кап1талу банку 
шляхом сплати акцш. Юридичш чи ф1зичш особи, як1 
мають нам1р набути ютотну участь у кап1тал1 Банку, 
зобов'язан1 попередньо отримати письмовий дозвш 
Нацюнального банку Украши.
Договори кушвл i-продажу акц1й на другому eTani 
укладаються Банком з учасниками розм1щення на пщстав1 
отриманих заяв на придбання акнш, протягом 2 (двох)
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робочих дню i3 дня надходження в1дпов1дних заяв про 
придбання акцш, але не шзнпне закшчення другого етапу. 
Догов1р кутвл i-продажу укладаеться з учасником i3 
дотриманням вимог амсйного та цившьного законодавства, 
чинного на дату укладання такого договору.
Догов1р з фпичною особою шдписуеться власноручно 
акцюнером або уповноваженим представником. Догов1р з 
юридичною особою шдписуеться i'i кер1вником або 
уповноваженою особою та скршлюеться печаткою 
юридично! особи.
Договори щодо придбання акцш додаткового випуску на 
другому еташ укладання договор1в з першими власниками 
укладаються у pa3i задоволення заяви з 24.05.2016 р. по 
25.05.2016 р. в робоч1 дш з 09:00 до 16:00 за умови повноти 
та належного оформления заяви та докуменпв, що 
додаються до нет
У раз1 невиконання учасником розмщення умов договору 
кушвл1-продажу акцш щодо оплати вартосп акцш, 
вважаеться розмщеною тшьки та к1лькють акцш, варпсть 
яких фактично оплачена учасником розмщення у строк, 
встановлений договором кушвльпродажу акцш та умовами 
розмщення.

5) адреси, за якими 
вщбуватиметься укладення 
договор1в з першими 
власниками у npoucci 
приватного розмщення акцш

03062, м1сто Кшв, проспект Перемоги, 67

6) строк, порядок та форма 
оплати акцш

Оплата акцш здшснюеться грошовими коштами в 
нацюнальнш валюп.
Особи, яю уклали догов1р кушвльпродажу акцш на 
другому еташ укладання договор1в з першими власниками 
noBHHHi сплатити повну варпсть акцш не шзшше дня, що 
передуе дню затвердження Наглядовою радою результапв 
укладання договор1в з першими власниками акцш, 
результата приватного розмщення акцш, звпу про 
результати розмщення акцш.

7) у pa3i оплати акцш 
грошовими коштами - 
найменування банку та номер 
поточного рахунку, на який 
буде внесено кошти в оплату 
за акцп; якщо оплата акцш 
здшснюеться в нацюнальнш 
валюп та шоземнш вал куп. 
окремо вказуються номери 
рахункт у нацюнальнш та 
шоземнш валютах, дата, на 
яку здшснюеться оцшка 
шоземно! валюти

Оплата акцш здшснюеться на рахунок Банку № 
500450000100 в ПАТ «БАНК «УКРА1НСБКИЙ КАП1ТАЛ», 
МФО 320371, код еДРПОУ 22868414.

8) порядок видачi 
уповноваженими особами 
емггента докуменпв, яю 
шдтверджують оплату акцш

Банк в oco6i Голови Правлшня на шдстав1 укладених 
договор1в кушвльпродажу акцш та сплачених грошових 
кошпв у сум1 вартосп акцш видае учасникам розмщення 
письмове шдтвердження про оплату акцш протягом 5 
робочих днш з дати отримання вщповщних кошпв Банком.
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Письмове шдтвердження про оплату акцш надсилаються на 
noniTOBi адреси учасникш розмщення, зазначен1 в 
договорах про придбання акцш, рекомендованими листами 
або вручаються учаснику розм1щення (його 
уповноваженому представнику) шд розписку.

12
Дй, що проводяться в раз1 
дострокового закшчення 
укладення договор1в з 
першими власниками у 
npopeci приватного 
розмщення акцш (якщо на 
запланований обсяг акцш 
укладено договори з першими 
власниками та акцй повшстю 
оплачено)

У раз1, якщо на запланований обсяг акцш укладено 
договори з першими власниками та акцп повшстю 
оплачено, Наглядова рада Банку може прийняти рпнення 
про дострокове закшчення укладення договор1в з першими 
власниками у процещ приватного розмщення акцш, 
затверджуе результати укладення договор1в з першими 
власниками у процещ розмщення, затверджуе результати 
розмщення акцш та 3 b i t  про результати приватного 
розмщення акцш.

Рннення про дострокове закшчення укладення договор1в з 
першими власниками у процещ приватного розмщення 
акцш, про затвердження результата укладання договор1в з 
першими власниками у процещ розмщення, про 
затвердження результапв розмщення акцш, про 
затвердження звпу про результати приватного розмщення 
акцш, приймаеться Наглядовою радою не р ан ш е першого 
дня другого етапу укладення договор1в з першими 
власниками у npoueci приватного розмщення акцш.

13
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 
процещ приватного розмщення акцш, результати 
розмщення акцш та звгг про результати розмщення акцш у 
фактично розмщеному та оплаченому обсязт 
Перевищення запланованого р1вня приватного розмщення 
акцш не допускаеться.

14
Строк повернення внескш, 
внесених в оплату за акцп, у 
раз1 прийняття р1шення про 
вщмову В1д розмщення акцш

У раз1 прийняття Наглядовою радою Банку рннення про 
вщмову в1д розмщення акцш Банк повертае учасникам 
розмщення внески, внесет ними в оплату за акцп, 
протягом 10 робочих дню з моменту прийняття рннення 
щодо В1ДМОВИ В1д розмщення.

15
Строк повернення внесюв, 
внесених в оплату за акцп, у 
раз1 незатвердження у 
встановлеш строки 
результапв розмщення акцш

У раз1 незатвердження Наглядовою радою Банку у 
встановлеш строки результапв укладання договор1в з 
першими власниками, результапв розмщення акцш, звиу 
про результати розмщення Банк повертае учасникам 
розмщення внески, внесет ними в оплату за акцп, 
протягом 3 (трьох) М1сяц1в з дня закшчення строку для 
затвердження результапв розмщення акцш.

16
Порядок надання копи 
зареестрованого проспекту 
ем1сй акц1й та копй 
зареестрованих зм1н до 
проспекту ем1сй акц1й (у раз1 
внесения таких зм1н) особам, 
яю е учасниками приватного 
розм1щення акцш

Копй зареестрованого проспекту емюп акцш та копй 
зареестрованих змш до проспекту ем1сй акцш (у раз1 
внесения таких змш) надаються особам, яю е учасниками 
розмщення, не менш як за 10 днш до дати початку 
укладення договор1в з першими власниками, шляхом ix 
надюлання поштовими листами за адресами 
мюцезнаходження (проживания) ошб, яю е учасниками 
розмщення. Також копш зареестрованого проспекту ем1сй
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акщ й  та  копи  зареестрован и х  з м т  до  проспекту' ем ю п акщ й; 
(у pa3i внесения таких  зм ш ) розм вд уеться  на  власном у camrj 
Банку: w w w .ukrcapital.com.ua

17
Перелйс oci6 , яю  е 
уч асн и кам и  приватн ого  
р о з м щ е н н я  акц ш

П риватне р о зм щ е н н я  акщ й  Банку зд ш сн ю еться  ш ляхом  ix  
безпосередньо! проп озици  особам , перелйс яких 
затвердж ено загальним и зборам и  а к д ю н е р т :
- особи , що е акш онерам и  П А Т  «БА Н К  «У К РА 1Н С БК И Й  
КА П 1ТА Л» стан ом  на 29 березня 2016  року;
- ш вестори на придбання акщ й , щ о додатково  
р о зм щ у ю ть ся :
1) Т О В А Р И С Т В О  3 О Б М Е Ж Е Н О Ю  
В1Д П О В 1Д А Л БШ С ТЮ  "COKIJI" (щ ентиф 1кацш ний код 
31040860, м ю цезнаходж ення: П о л тавськ а  область, 
Н овосан ж арськи й  район, село С околова  Балка, вул. 
П ерем оги , б. 27В );
2) ЗЛ И Д А Р ДАР1Я ЙО СИ ГП ВН А  (Г ром адян ка  У краш и ,
У  к р а т а ,  П о лтавськ а  обл., м. П олтава).
3) П У Б Л Ч Н Е  А К Ц 10Н Е Р Н Е  Т О В А Р И С Т В О  "А Г РА РН И Й  
Ф О Н Д "(щ ен ти ф ж ащ й н и й  код 38926880 , 
м ю цезнаходж ення: м .К ш в, вул. Б. Г рш ченка , б. 1)

Голова Правлшня 
ПАТ «БАНК «УКРАШ  
КАП1ТАЛ» А

Секретар Загальних збор1в

07BrTixoMipoB

Г.В. Каховська

Т.В. Качура
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