ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
за 21 березня 2016 року
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34819265
1.4. Місцезнаходження емітента: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 569-65-15
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bank@credit-optima.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: www.credit-optima.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщення
цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
2. Текст повідомлення
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Зміст інформації: Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує
25 вiдсоткiв статутного капiталу – 21.03.2015 року.
Назва органу, що прийняв таке рiшення – Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що
перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, прийнято єдиним акцiонером ПАТ «КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК» є ТОВ «ВIДЕВIТ ГРУП» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 33834565),
яке володiє 6 300 000 шт. простими iменними акцiями банку, що становить 100% статутного
капiталу ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв – акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування
у кiлькостi 6 250 000 (Шiсть мiльйонiв двiстi п’ятдесят тисяч) штук на суму 62 500 000,00 грн.
(Шiстдесят два мiльйони п’ятсот тисяч гривень 00 копiйок).
Спосiб розмiщення (публiчний, приватний) – приватний.
Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску
акцiй – статутний капiтал збiльшується на 62 500 000,00 грн. (Шiстдесят два мiльйони п’ятсот
тисяч гривень 00 копiйок).
Номiнальна вартiсть акцiй – 10,00 грн. (Десять гривень 00 копiйок).
Цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення – цiна розмiщення акцiй становить 10,00
грн. (Десять гривень 00 копiйок) за одну акцiю, що бiльша за ринкову вартiсть акцiї (0,40 грн.) та
дорiвнює номiнальнiй вартостi акцiї (10,00 грн.). Ринкова вартiсть акцiї визначена станом на
01.03.2016р. незалежною оцiнкою, що проведена Суб'єктом оцiночної дiяльностi - Товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Гарант-Експертиза» (Сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi
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№15882/13, виданий Фондом державного майна України 27.12.2013р.), та затверджена рiшенням
Спостережної ради вiд 14.03.2016р. та становить 0,40 грн. (сорок копiйок) за одну акцiю.
Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру
статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу
складає 99,21% акцiй, якi знаходяться в обiгу, складають 100% зареєстрованого статутного
капiталу Товариства. Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони
розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру
статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу
складає 99,21%.
Розмiщення додаткових акцiй може призвести до збiльшення пакету акцiй акцiонера: ТОВ
«ВIДЕВIТ ГРУП», код ЄДРПОУ 33834565, володiє 6 300 000 шт. простих iменних акцiй, що
становить 100% статутного капiталу Товариства.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються – права, якi
отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, визначенi чинним законодавством
України та Статутом Товариства.
Спосiб оплати цiнних паперiв - Оплата акцiй здiйснюється у безготiвковiй формi грошовими
коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перерахування коштiв на рахунок
Товариства.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: кошти
отриманi внаслiдок емiсiї акцiй планується спрямувати на посилення позицiй Банку, пiдтримання
його лiквiдностi, пiдвищення фiнансової стабiльностi та здiйснення поточної дiяльностi. Фiнансовi
ресурси, одержанi внаслiдок розмiщення акцiй планується використати для проведення активних
кредитних операцiй з клiєнтами.
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу,
прийнято єдиним акцiонером ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» є ТОВ «ВIДЕВIТ ГРУП»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 33834565), яке володiє 6 300 000 шт. простими iменними
акцiями банку, що становить 100% статутного капiталу ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв – можливiсть конвертацiї цiнних паперiв
не передбачається.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї – Товариство зобов’язується не
використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв
товариства.

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

Старомiнська Iрина Олександрiвна
(підпи
с)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

23.03.2016
(дата)

