
 
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК” 

2. Код за ЄДРПОУ 14282829 

3. Місцезнаходження 04070, м. Київ , вул. Андрiївська, буд. 4 

4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 231-7199 (вн.8317); +380 44 231-7345 

5. Електронна поштова адреса Irina.Haschevich@fuib.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 
https://about.pumb.ua/investor#block342 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів 

II. Текст повідомлення 

27.11.2018 року Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далi - Банк) 

прийняли рiшення про внесення змiн до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. Внесення змiн до Статуту пов’язане з 

приведенням його у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо 

спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» вiд 16 листопада 2017 року N 2210-VIII, 

«Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах», затвердженого Постановою 

Правління Національного банку України від 11.06.2018 р. №64, а також з метою виконання прийнятих Річними Загальними 

зборами акціонерів Банку рішень про зміну типу організаційно-правової форми Банку з публічного на приватне акціонерне 

товариство та зміну найменування Банку (протокол №79 від 26.04.2018 р.). 

До Статуту Банку внесені зміни та доповнення, пов’язані зі зміною прав акціонерів- власників простих іменних акцій Банку, 

зокрема: 

- Акціонери Банку мають переважне право на придбання акцій Банку, що пропонуються їх власником до відчуження третій 

особі. Акціонери Банку мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Банку, за ціною 

та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. 

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Банку, діє протягом тридцяти 

календарних днів  з дня отримання Банком повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права 

припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Банку отримані письмові заяви про використання або про 

відмову від використання переважного права на купівлю акцій. Акціонер Банку, який має намір продати свої акції третій 

особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Банку із зазначенням ціни та інших умов продажу 

акцій. Повідомлення акціонерів Банку здійснюється через Банк. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, 

який має намір продати свої акції третій особі, Банк зобов'язаний протягом двох робочих днів направити копії 

повідомлення всім іншим акціонерам Банку. Повідомлення акціонерів Банку здійснюється за рахунок Банку. Якщо 

акціонери Банку не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом 

встановленого строку, акції Банку можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам 

Банку. У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій Банку будь-який акціонер Банку має право 

протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому 

порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій Банку. Уступка зазначеного переважного права іншим 

особам не допускається. Зазначене переважне право акціонерів Банку не поширюється на випадки переходу права 

власності на цінні папери Банку в результаті їх спадкування чи правонаступництва. У разі виникнення права звернення 

стягнення на акції Банку у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права 

акціонерів на придбання цих акцій. Переважне право Банку на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх 

власником до відчуження третім особам, не допускається. 

- Передбачено можливість прийняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права акціонерами на 

придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;   

- Передбачено, що усі заінтересовані у вчиненні правочину акціонери Банку при голосуванні на Загальних зборах 

акціонерів з питань про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю мають право голосу. 

Нова редакція Статуту Банку буде розміщена на сайті Банку у строки, встановлені чинним законодавством України. 

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       Черненко Сергiй Павлович 

Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

28.11.2018 

(дата) 

 


