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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням річних загальних зборів акціонерів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  

від 27 квітня 2015року 
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РІШЕННЯ ПРО ПРИВАТНЕ РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
код за ЄДРПОУ 22868414 

 
 

1. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити  
20 000 088,00 (двадцять мільйонів вісімдесят вісім) гривень. 

 
2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій 

(конкретні обсяги та напрями використання) 
Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, будуть використані з метою 

формування основного капіталу Товариства як банківської установи.  
Сума 20 000 088,00 (двадцять мільйонів вісімдесят вісім) гривень буде використана 

у повному обсязі – 100%  на   збільшення обсягів кредитних операцій. 
 

3. Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при 
розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства 

Товариство зобов’язується не використовувати внески, отримані при розміщенні 
акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства. 

 
4. Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити 
18 518 600 (вісімнадцять мільйонів п’ятсот вісімнадцять тисяч шістсот) штук 

простих акцій.  
 

5. Номінальна вартість акції 
1,08 (одна гривня вісім копійок) гривень. 
 
6. Ринкова вартість акцій 
Ринкова вартість  акцій  Товариства  затверджена  рішенням  Наглядової ради 

Товариства від 24.03.2015 р, протокол № 8, в сумі 85 320 000,00 (вісімдесят п’ять 
мільйонів триста двадцять тисяч гривень 00 копійок) гривень за пакет акцій у кількості 
79 000 000 (сімдесят дев’ять мільйонів) штук та 1,08 (одна гривня вісім копійок) гривень 
за одну акцію, станом на день, що передує дню опублікування повідомлення про 
скликання загальних зборів акціонерів, які призначені на 27.04.2015 р., тобто станом на 
24.03.2015 р., відповідно до «Звіту про оцінку майна», складеного суб’єктом оціночної 
діяльності Качинською І.В., ідентифікаційний код 2645614708, сертифікат суб'єкта 
оціночної діяльності № 16237/14 від 04.04.2014 р., Свідоцтво Фонду державного майна 
України про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 3642 від 14.05.2005 р. 
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7. Ціна розміщення акцій 
1,08 (одна гривня вісім копійок) гривень. 
 
8. Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується 

розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу) 
Привілейовані акції не розміщуються 
 
9. Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій 

додаткової емісії 
Переважним правом кожного акціонера є право придбати акції, що розміщуються, 
пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом 
на 27.04.2015 року. 
Переважне право реалізують особи, що є акціонерами Емітента на 27 квітня 2015 року, що 
є датою прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного 
розміщення акцій. 
Повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого 
переважного права на придбання акцій надані Голові Правління Емітента. 
Отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання 
переважного права на придбання акцій умовами розміщення не передбачається. 

 
10. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій 

додаткової емісії. 
Переважне право акціонерів Товариства  на придбання акцій, що додатково 

розміщуються, реалізується протягом наступного строку: з 17.08.2015 року по 08.09.2015 
року включно.  

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають Товариству 
у встановлений строк письмові заяви про придбання акцій та перераховують кошти в сумі, 
яка дорівнює вартості акцій, що ними придбаваються.  

Заява та перераховані кошти приймаються Товариством з 17.08.2015 року по 
08.09.2015 року включно. 

Заяви акціонерів про придбання акцій в порядку реалізації переважного права на 
придбання акцій подаються на ім’я Голови Правління Товариства  у встановлені строки у 
довільній письмовій формі і мають містити: прізвище, ім’я, по-батькові фізичної 
особи/повне найменування юридичної особи; адресу місця реєстрації фізичної 
особи/місцезнаходження юридичної особи; поштову адресу; паспортні дані та 
реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи/код за ЄДРПОУ 
юридичної особи; кількість простих акцій Товариства , належних акціонеру станом на 
дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу (27 квітня 2015 року); 
кількість і номінальну вартість акцій (зазначені цифрами та словами), які має намір 
придбати акціонер; реквізити рахунку у цінних паперах із зазначенням назви та коду 
міждепозитарного обліку депозитарної установи, в якій відкритий такий рахунок у цінних 
паперах; банківські реквізити акціонера. Заява від імені акціонера - фізичної особи 
підписується нею або її уповноваженим представником в присутності працівника 
Товариства. Заява від імені акціонера - юридичної особи підписується її керівником або 
уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою юридичної особи. 

Заяви подаються акціонером - фізичною особою особисто, акціонером - 
юридичною особою – через її уповноваженого представника.  

Подання заяв здійснюється рекомендованим листом або особисто за 
місцезнаходженням Товариства. Датою подання заяви рекомендованим листом є дата 
отримання листа Товариством. Якщо заяви подаються особисто, вони приймаються 
канцелярією Товариства  з 9.00 до 16.00 з понеділка по п’ятницю без перерви на обід за 
місцем розташування головного офісу Товариства за  адресою 03062, місто Київ, проспект 
Перемоги, 67. Реєстрація заяв здійснюється в день їх надходження. Під час реєстрації заяв 
фіксується дата та час їх надходження та реєстрації. 
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Акціонери, які вносять кошти до статутного капіталу Товариства в розмірі одного і 
більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, разом із заявами на 
придбання акцій подають Товариству документи відповідно до вимог Положення до про 
порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, 
затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 р. № 
306, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан учасників банку. 

Товариство має право відмовити в укладенні договору купівлі-продажу акцій у разі 
неподання заявником зазначених документів та у разі відсутності у акціонера власних 
коштів для здійснення внесків до статутного капіталу банку шляхом сплати акцій. 
Акціонери, які мають намір набути істотну участь у Товаристві, зобов’язані попередньо 
отримати письмовий дозвіл Національного банку України.    

Перераховані кошти приймаються Товариством з 17.08.2015 року по 08.09.2015 
року включно. 

Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті. Оплата 
здійснюється на рахунок Товариства № 500450000100 в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ», МФО 320371, код ЄДРПОУ 22868414. 

У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав письмову заяву про 
придбання акцій, але не здійснив повного розрахунку за акції, що ним придбаваються, 
вважається, що акціонер відмовився від свого переважного права на придбання акцій. 
Товариство в особі Голови Правління на підставі отриманих від акціонерів письмових 
заяв про придбання акцій в порядку реалізації переважного права на придбання акцій та 
коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, видає акціонерам письмові 
зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати 
отримання відповідних коштів Товариством але не пізніше дня, що передує дню початку 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення. 
Письмові зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій надсилаються на поштові 
адреси акціонерів, зазначені в заявах акціонерів про придбання акцій, рекомендованими 
листами або вручаються акціонеру (його уповноваженому представнику) під розписку. 

 
11. Порядок розміщення акцій та їх оплати. 
Приватне розміщення акцій здійснюється у два етапи. 
Дата початку та закінчення першого етапу укладення договорів з першими 

власниками у процесі приватного розміщення акцій: з 09.09.2015 року по 15.09.2015 року 
включно.  

Дата початку та закінчення другого етапу укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій: з 16.09.2015 року по 24.09.2015 року 
включно. 

Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення 
акцій здійснюється за місцем розташування головного офісу Товариства за адресою 03062, 
місто Київ, проспект Перемоги, 67.  

На першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій Товариством укладаються з акціонерами договори купівлі-
продажу акцій, щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана 
заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення 
акцій. При цьому, якщо фактично сплачена сума коштів за акції не дає можливості 
придбати цілу кількість акцій, округлення кількості акції, які придбаває акціонер, 
здійснюється в меншу сторону, а надлишок перерахованих коштів повертається. 
У разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та 
акції повністю оплачено, Наглядова рада Товариства приймає рішення про дострокове 
закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення 
акцій, затверджує результати розміщення акцій та звіт про результати розміщення акцій, 
але не раніше першого дня другого етапу.  

З дати, наступної за датою закінчення першого етапу, на вимогу учасників 
розміщення, перелік яких затверджений загальними зборами акціонерів, Товариство 
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повинно надати інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом строку реалізації 
переважного права акціонерів на придбання акцій. 

На другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій здійснюється розміщення серед учасників розміщення акцій, що 
залишилися не розміщеними на першому етапі.  

Учасник розміщення, який має намір придбати акції на другому етапі, подає 
Товариству письмову заяву про придбання акцій. Заява приймається Товариством 
протягом строку, встановленого для проведення другого етапу укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій з 16.09.2015 року по 
24.09.2015 року включно.   

Заяви учасників розміщення про придбання акцій подаються на ім’я Голови 
Правління Товариства у встановлені строки у довільній письмовій формі і мають містити: 
прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи/повне найменування юридичної особи; адресу 
місця реєстрації фізичної особи/місцезнаходження юридичної особи; поштову адресу; 
паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної 
особи/код за ЄДРПОУ юридичної особи; кількість простих акцій Товариства, належних 
заявнику станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу (27 
квітня 2015 року); кількість і номінальну вартість акцій (зазначені цифрами та словами), 
які має намір придбати заявник; реквізити рахунку у цінних паперах із зазначенням назви 
та коду міждепозитарного обліку депозитарної установи, в якій відкритий такий рахунок у 
цінних паперах; банківські реквізити заявника. Заява від імені учасника розміщення - 
фізичної особи підписується нею або її уповноваженим представником в присутності 
працівника Товариства. Заява від імені учасника розміщення - юридичної особи 
підписується її керівником або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою 
юридичної особи. 

Заяви подаються учасником розміщення - фізичною особою особисто, учасником 
розміщення - юридичною особою – через її уповноваженого представника.  

Подання заяв здійснюється рекомендованим листом або особисто за 
місцезнаходженням Товариства. Датою подання заяви рекомендованим листом є дата 
отримання листа Товариством. Якщо заяви подаються особисто, вони приймаються 
канцелярією Товариства з 9.00 до 16.00 з понеділка по п’ятницю без перерви на обід за 
місцем розташування головного офісу Товариства за  адресою 03062, місто Київ, проспект 
Перемоги, 67. Реєстрація заяв здійснюється в день їх надходження. Під час реєстрації заяв 
фіксується дата та час їх надходження та реєстрації. 

Заяви учасників розміщення задовольняються Товариством в порядку черговості їх 
надходження. 

Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті.  
Оплата здійснюється на рахунок Товариства № 500450000100 в ПАТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО 320371, код ЄДРПОУ 22868414. 
Товариство в особі Голови Правління на підставі укладених договорів купівлі-

продажу акцій та коштів у сумі вартості акцій видає учасникам розміщення письмове 
підтвердження про оплату акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних 
коштів Товариством. 
Письмове підтвердження про оплату акцій надсилаються на поштові адреси учасників 
розміщення, зазначені в договорах про придбання акцій, рекомендованими листами або 
вручаються учаснику розміщення (його уповноваженому представнику) під розписку. 

Учасники розміщення, які вносять кошти до статутного капіталу Товариства в 
розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, 
разом із заявами на придбання акцій подають Товариству документи відповідно до вимог 
Положення до про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених 
підрозділів, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 
08.09.2011 р. № 306, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан учасників 
банку, а також здійснити ідентифікацію нових учасників банку. 

Товариство має право відмовити в укладенні договору купівлі-продажу акцій у разі 
неподання заявником зазначених документів та у разі відсутності у заявника власних 
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коштів для здійснення внесків до статутного капіталу банку шляхом сплати акцій. 
Юридичні чи фізичні особи, які мають намір набути істотну участь у Товаристві, 
зобов’язані попередньо отримати письмовий дозвіл Національного банку України.    

Договори купівлі-продажу акцій на другому етапі укладаються Товариством з 
учасниками розміщення протягом 2 (двох) робочих днів із дня надходження відповідних 
заяв про придбання акцій, але не пізніше закінчення другого етапу.  

Акції, придбані на другому етапі укладення договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення акцій, мають бути повністю оплачені до 24.09.2015 року 
включно.  

У разі невиконання учасником розміщення умов договору купівлі-продажу акцій 
щодо оплати вартості акцій, вважається розміщеною тільки та кількість акцій, вартість 
яких фактично сплачена учасником розміщення у строк, встановлений договором купівлі-
продажу акцій та умовами розміщення.  
 

Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на 
запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції 
повністю оплачено). 

У разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими 
власниками та акції повністю оплачено, Наглядова рада Емітента приймає рішення про 
дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій, затверджує результати укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення, затверджує результати розміщення акцій та звіт про результати 
приватного розміщення акцій.  

Рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення акцій приймається Наглядовою радою не раніше другого 
дня другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій.  

 
Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному 

обсязі. 
У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі та на запланований 

обсяг акцій не укладені договори з першими власниками, Наглядова рада Товариства 
затверджує результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій, результати розміщення акцій та звіт про результати розміщення акцій у 
фактично розміщеному та оплаченому обсязі. 

Перевищення запланованого рівня приватного розміщення акцій не допускається. 
 

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття 
рішення про відмову від розміщення акцій. 

У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відмову від 
розміщення акцій тент повертає учасникам розміщення внески, внесені ними в оплату за 
акції, протягом 10 робочих днів з моменту прийняття рішення щодо відмови від 
розміщення. 

 
Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у 

встановлені строки результатів розміщення акцій. 
У разі незатвердження Наглядовою радою Товариства у встановлені строки 

результатів укладання договорів з першими власниками, результатів розміщення акцій, 
звіту про результати розміщення  Товариство повертає учасникам розміщення внески, 
внесені ними в оплату за акції, протягом 3 (трьох) місяців з дня закінчення строку для 
затвердження результатів розміщення акцій. 
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Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії 
зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які 
є учасниками приватного розміщення акцій. 

Копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до 
проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) надаються особам, які є учасниками 
розміщення, не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими 
власниками. Копії надаються за місцем знаходження Товариства особисто акціонеру (або 
керівнику акціонера – юридичної особи), представнику акціонера, що діє на підставі 
оформленої у відповідності до чинного законодавства довіреності, на підставі його 
письмового запиту, також копія зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії 
зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) розміщується 
на власному сайті Товариства: www.ukrcapital.com.ua  

 
Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій. 
Приватне розміщення акцій Товариства здійснюється шляхом їх безпосередньої 

пропозиції особам, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів: 
1. Особи, що є акціонерами Товариства станом на 27 квітня 2015 року; 
2. Інвестори: 
1) Alessandro Benedetti (паспорт №YA4010597 виданий 07.09.2012 року, 

громадянство Італійська Республіка);  
2) Clive Sinclair Poulton (паспорт LB0049247 виданий 04.05.2010 року, 

громадянство Республіка Ірландія);  
3) EFS European Financial Services AG, (реєстаційний номер: CHE-103.111.027, 

місцезнаходження: Untermüli 7, 6304 Zug, Швейцарія);   
4) Oxford Capital Limited (реєстраційний номер: 03586532, місцезнаходження: 7/8 

Eghams Court, Boston Drive, Bourne End Bucks, SL8 5YS, Великобританія);  
5) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА 

(ідентифікаційний код 30731308, місцезнаходження: Полтавська область, 
Новосанжарський район, село Соколова Балка, вул. Перемоги, б. 27В). 
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