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 "АКЦIОНЕРНИЙ
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ

19361982

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, пр. Д. Яворницького, 93

4. Міжміський код, телефон та
факс

+38 (056) 744-30-24 +38 (056) 744-30-24

5. Електронна поштова адреса

L.pustovaya@banknew.dp.ua

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

www.banknew.dp.ua/about/category/Документы+банка/

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних
паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного
капіталу

II. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
«НОВИЙ» (надалi – Банк) повiдомляє, що черговими Загальними зборами акцiонерiв Банку
(надалi – Збори), якi вiдбулися 20.03.2017 (Протокол № 79), прийнято рiшення про збiльшення
статутного капталу Банку на 183 000 000,00 гривень, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного
капiталу Банку, шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi
за рахунок додаткових внесків
Розмiщуються простi iменнi акцiї Банку номiнальною вартiстю 0,1 грн. у кiлькостi 1 830 000 000
штук загальною номiнальною вартiстю 183 000 000,00 гривень.
Розмiщення акцiй буде здiйснюватись за циною 0,1 грн. за одну акцiю, яка дорiвнює номiнальнiй
вартостi та є вищою за її ринкову вартiсть, яка була визначена вiдповiдно до вимог Закону України
«Про акцiонернi товариства» та затверджена Наглядовою радою АКБ «НОВИЙ» (Протокол №11
вiд 16.02.2017).
Вiдповiдно до прийнятого Зборами рiшення учасниками приватного розмiщення акцiй Банку є
акцiонери Банку станом на дату прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй, тобто станом
на 20.03.2017. Розмiщення акцiй серед визначеного кола учасникiв розмiщення може привести до
змiни власникiв значного пакета акцiй Банку та/або збiльшення частки у статутному капiталi
Банку акцiонера, який вже володає пакетом у розмiрi бiльше 10 вiдсоткiв акцiй Банку. Зазначенi
змiни можуть вiдбутися щодо:
- ДП «КБ «ПIВДЕННЕ», яке володiє 274 945 000 акцiями Банку, що складає 18,3297 % у
статутному капiталi Банку;
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до
розмiру статутного капiталу Банку на дату прийняття цього рiшення становить 122 %.
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв Банку, якi знаходяться в обiгу, до
розмiру статутного капiталу Банку на дату прийняття цього рiшення становить 100%.
Акцiї додаткового випуску надають їх власникам права, однаковi з правами за ранiше
випущеними простими iменними акцiями Банку, i вiдповiдають правам акцiонерiв – власникiв
простих акцiй згiдно чинного законодавства України та Статуту Банку.

Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами.
Мета розмiщення акцiй Банку - приведення статутного капталу Банку у вiдповiднiсть до Закону
України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» та нормативно-правових актiв НБУ. Повний обсяг
грошових коштiв, отриманих в результатi збiльшення розмiру статутного капталу планується
використовувати згiдно предмету дiяльностi та лiцензiї Банку на кредитування клiєнтiв банку –
100% вiд загального обсягу залучених ресурсiв з метою отримання процентних доходiв.
Можливiсть конвертацiї акцiй Банку не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: Банк зобов'язується не використовувати
внески, отриманi при розмiщеннi акцiй у 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

Булавiнова Т. В.
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

20.03.2017
(дата)

