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ЗМІНИ 

ДО БАЗОВОГО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ 
Публічного акціонерного товариства 

«Банк Руский Стандарт», 
зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку «30» квітня 2013 року. 
 
 
 

Пункт 1.1 викласти в наступній редакції: 
 

1.1. Повне та скорочене (у разі наявності) найменування  

 

Повне найменування українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД» 
(далі – Банк або Емітент). 
Повне найменування російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК 

ФОРВАРД». 

Повне найменування англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «BANK FORWARD». 
Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «БАНК ФОРВАРД». 
Скорочене найменування російською мовою: ПАО «БАНК ФОРВАРД». 
Скорочене найменування англійською мовою: PJSC «BANK FORWARD». 
Код за ЄДРПОУ: 34186061. 
 
 

Пункт 1.2. викласти в наступній редакції: 
 

1.2.  Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа,  електронної пошти 
та інших засобів зв'язку Емітента: 

 
Місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 105. 
Телефон: +38 (044) 390-88-11 
Телефакс: +38 (044) 390-88-11 
Електронна пошта: info@forward-bank.com 
 
 

Пункт 1.3. викласти в наступній редакції: 
 

1.3 Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви Емітента (у разі їх наявності): 

 

Банк є правонаступником всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «Банк Руский 
Стандарт» на підставі Рішення № 3 єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства «Банк 
Руский Стандарт» від 19 серпня 2014 року. 
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Дата проведення державної реєстрації - 06.08.2008. Дата та номер запису – 06.08.2008, 1 074 145 
0000 030888. Місце проведення державної реєстрації – Шевченківська районна у місті Києві Державна 
адміністрація. 

Публічне акціонерне товариство «Банк Руский Стандарт» було створене внаслідок перетворення 
Відкритого акціонерного товариства «Банк Руский Стандарт» на підставі рішення Загальних зборів 
акціонерів від 20 листопада 2009 року (Протокол № 5) про зміну найменування Відкритого 
акціонерного товариства «Банк Руский Стандарт» на Публічне акціонерне товариство «Банк Руский 
Стандарт». 

Відкрите акціонерне товариство «Банк Руский Стандарт» було створене внаслідок перетворення 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Банк Руский Стандарт» на підставі рішення Загальних 
зборів учасників ТОВ «Банк Руский Стандарт» від 17 жовтня 2007 року (Протокол № 20) та рішення 
Установчих зборів засновників Банку від 04 червня 2008 року (Протокол № 1), внаслідок чого Відкрите 
акціонерне товариство «Банк Руский Стандарт» стало правонаступником всіх прав та обов’язків 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Банк Руский Стандарт». 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Банк Руский Стандарт», в свою чергу, було 
правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «АІС-банк», на підставі рішення 
Загальних зборів учасників від 12 грудня 2006 року (Протокол № 12) про зміну найменування 
Товариства з обмеженою відповідальністю «АІС-банк» на Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Банк Руский Стандарт». Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 09.01.2007 
р. Оболонською районною у місті Києві Державною адміністрацією. Номер запису про заміну свідоцтва 
1 069 105 0002 006 749. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-банк» створено у відповідності до рішення 
Установчих зборів учасників від 29 серпня 2005 року (Протокол № 1). Свідоцтво про державну  
реєстрацію юридичної особи (Товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-банк») А00 № 816848, 
дата проведення державної реєстрації — 27.02.2006 року, Номер запису про державну реєстрацію — 
1 069 102 0000 006 749. Місце проведення державної реєстрації — Оболонська районна у місті Києві 
Державна адміністрація. 
 

По тексту базового проспекту емісії облігацій Публічного акціонерного товариства «Банк 
Руский Стандарт» найменування Публічне акціонерне товариство «Банк Руский Стандарт» 
читати як Публічне акціонерне товариство «Банк Форвард». 
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