
 

Телефони Центру обслуговування клієнтів ПУМБ: 
0 800 500 490 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні);  
490 (дзвінки з мобільних телефонів абонентів MTC, Київстар, life:) за тарифами операторів). 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
 
1. Загальні відомості:  
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК". 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14282829. 
1.4. Місцезнаходження емітента: 83001, Донецька область, м. Донецьк, вул. Університетська 2а.  
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: +380 44 231 70 00 . 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Elena.Trubicina@fuib.com 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://www.pumb.ua/ru/o_banke/korporativnoe_upravlenie/informatsiya_emitenta/osobennaya_informatsiya#2012  
1.8. Вид особливої інформації:  прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків 
статутного капіталу. 
2. Текст повідомлення  
27.04.2012 на засіданні Спостережної ради  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК”, надалі – «Емітент» (протокол №172 від 27.04.2012 р.) прийнято Рішення щодо відкритого 
(публічного) розміщення облігацій серій Е та F Емітента. 
Загальна номінальна вартість випуску складає 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок).  
Вид облігацій - іменні відсоткові незабезпечені. 
Кількість облігацій серії Е - 500 000 (П’ятсот тисяч) штук. 
Кількість облігацій серії F - 500 000 (П’ятсот тисяч) штук. 
Номінальна вартість облігації - 1 000,00 (Одна тисяча) гривень. 
Форма існування – бездокументарна. 
Спосіб розміщення облігацій – відкрите (публічне) розміщення без залучення андеррайтера/ів на фондовій біржі ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 
72, офіс 6, 96 Телефон: +380 44 277-50-01. 
Загальна сума облігацій, що планується випустити складає 30,35% статутного капіталу Емітента. 
Права, що надаються власникам облігацій.  
−−−− купувати і продавати облігації на вторинному ринку (біржовому та позабіржовому) цінних паперів з наступного дня після 

реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про розміщення облігацій відповідної серії 
та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії; 

−−−− отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; 
−−−− отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій наприкінці кожного 

відсоткового періоду; 
−−−− надати Емітенту всі або частину облігацій для викупу в порядку та у строки, передбачені умовами випуску облігацій. 
−−−− здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України. 
Оплата за облігації серій E та F здійснюється виключно грошовими коштами, у національній валюті України – гривні, на 
підставі та згідно умов угод, в порядку передбаченому Регламентом та Правилами ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», 
укладених покупцями з Емітентом. 
Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій в обсязі 1 000 000 000,00 (Один мільярд) гривень 
будуть направлені в повному обсязі на кредитування фізичних та юридичних осіб.  
Джерелом погашення та виплати доходу за облігаціями серій E та F буде дохід Емітента, отриманий в результаті 
господарської діяльності, після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов’язкових платежів. 
Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій серій E та F, для формування і 
поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності. 
Голова та Члени Спостережної ради Емітента не придбали та не планують придбати облігації, що плануються розмістити.  
Конвертація облігацій не передбачена. 
3. Підпис  
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. 
В.о. Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 
(Наказ №206 ЗПОС від 02.04.2012 р.) Косенко Наталія Феліксівна. 


