
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал 

Банк" 

2. Код за ЄДРПОУ 21133352 

3. Місцезнаходження 04114, Київ, Автозаводська, 54/19 

4. Міжміський код, телефон та факс (+38 044) 391-57-96 (+38 044) 390-54-19 

5. Електронна поштова адреса office@universalbank.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

www.universalbank.com.ua 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

II. Текст повідомлення 

«17» березня 2017 року ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (далi – емiтент) було отримано лист вiд 

акцiонера BAILICAN LIMITED (БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД), реєстрацiйний номер HE 313974, 

мiсцезнаходження: офiс 104, буд. 4 по вул. Дiагору, КЕРМIЯ БIЛДIНГ, 1097 Нiкосiя, Кiпр, 

власника 99,9870% Статутного капiталу Банку, iнформацiю про змiну власникiв акцiй емiтента, 

яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: лист вiд 15 березня 2017 року, у 

зв’язку з чим:  

пакет власника акцiй BAILICAN LIMITED (БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД), реєстрацiйний номер HE 

313974, мiсцезнаходження: офiс 104, буд. 4 по вул. Дiагору, КЕРМIЯ БIЛДIНГ, 1097 Нiкосiя, Кiпр, 

становить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:  

- кiлькiсть акцiй та розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета 

акцiй становили вiдповiдно 310 226 757 (триста десять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч 

сiмсот п’ятдесят сiм) простих iменних акцiй та 99,9870%, розмiр частки акцiонера в загальнiй 

кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй становить 99,9971%;  

- кiлькiсть акцiй та розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета 

акцiй становлять вiдповiдно 310 226 888 (триста десять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч 

вiсiмсот вiсiмдесят вiсiм) простих iменних акцiй та 99,9870%, розмiр частки акцiонера в загальнiй 

кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй становить 99,9972%. 

пакет власника акцiй акцiонера «фiзична особа» становить: 

- кiлькiсть акцiй та розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй акцiонера до змiни розмiру пакета 

акцiй становили вiдповiдно 111 (сто одинадцять) простих iменних акцiй та 0,000035%, розмiр 

частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй становить 

до дати продажу 0% та у день продажу 0,000036%; 

- розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй та в загальнiй 

кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй становить 0%.  

пакет власника акцiй акцiонера «фiзична особа» становить: 

- кiлькiсть акцiй та розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй акцiонера до змiни розмiру пакета 

акцiй становили вiдповiдно 20 (двадцять) простих iменних акцiй та 0,000006%, розмiр частки 

акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй становить до дати 

продажу 0% та у день продажу 0,000006%; 

- розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй та в загальнiй 

кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй становить 0%.  

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       Старомiнська Iрина Олександрiвна 

В.о. Голови Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

17.03.2017 

(дата) 

 


