Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк"

2. Код за ЄДРПОУ

21685166

3. Місцезнаходження

01601, м. Київ, Жилянська,43

4. Міжміський код, телефон та факс 044-490-05-64 044-490-05-64
5. Електронна поштова адреса

custody@otpbank.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації

http://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/reports-ssmnk.php

7. Вид особливої інформації

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв
статутного капiталу, та назва органу, що прийняв таке рiшення - Рiшенням Загальних зборiв
Акцiонерiв АТ «ОТП Банк» ( Протокол №66 вiд 12.12.14р.) прийнято рiшення про збiльшення
статутного капiталу АТ «ОТП Банк» на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу.
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення (публiчний, приватний) – акцiї
простi iменнi у кiлькостi 64 563 (шiстдесят чотири тисячi п’ятсот шiстдесят три) штуки на суму 799
995 613,59 грн. (сiмсот дев’яносто дев’ять мiльйонiв дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч шiстсот
тринадцять гривень 59 копiйок) гривень; спосiб розмiщення – приватний.
Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску
акцiй. У разi розмiщення акцiй зазначається їх номiнальна вартiсть та цiна розмiщення iз
зазначенням способу її визначення – статутний капiтал збiльшується на 799 995 613,59 грн. (сiмсот
дев’яносто дев’ять мiльйонiв дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч шiстсот тринадцять гривень 59
копiйок) гривень. Номiнальна вартiсть акцiй – 12 390,93 грн. (дванадцять тисяч триста дев’яносто
гривень 93 копiйки). Цiна розмiщення дорiвнює номiнальнiй вартостi акцiй.
Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку
вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента,
якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього
рiшення складає 127,89%.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються – простi акцiї
надають їх власникам право на отримання частини прибутку Банку у виглядi дивiдендiв, на участь в

управлiннi Банком, на отримання частини майна Банку або вартостi частини майна Банку у разi його
лiквiдацiї, отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Банку та iншi права, передбаченi
дiючим законодавством, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних
товариств.
Спосiб оплати цiнних паперiв - оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами шляхом
перерахування коштiв на рахунок АТ «ОТП Банк».
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв забезпечення поточної дiяльностi, в тому числi дотримання Банком регулятивних вимог
Нацiонального Банку України.
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв – можливiсть конвертацiї цiнних паперiв
не передбачається.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї – АТ «ОТП Банк» зобов’язується не
використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв
Банку.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння

Тамаш Хак-Ковач
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

12.12.2014
М.П.
(дата)

