Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова Правлiння

Кисельов Андрiй Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

17.09.2015

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Банк Форвард"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105
4. Код за ЄДРПОУ
34186061
5. Міжміський код та телефон, факс
044-390-84-51, 044-390-88-11
6. Електронна поштова адреса
av-tantsyura@forward-bank.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму,
що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
N
Дата
Вид цінних
з/п прийняття паперів, що
рішення розміщуються
1

2

3

1 17.09.2015 акція проста

Кількість цінних
паперів, що
розміщуються
(шт.)

Сума цінних
паперів, що
розміщуються
(тис. грн)

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)

4

5

6

64 438

257 752

91,08

Зміст інформації:
17 вересня 2015 року Загальними зборами Акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Банк Форвард» (надалі - Банк) (Рішення Єдиного акціонера Банку №7 від 17 вересня 2015
року) прийнято рішення
про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом
приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за
рахунок додаткового внеску.
Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення: прийнято рішення додатково
розмістити 64 438 (шістдесят чотири тисячі чотириста тридцять вісім) штук простих іменних
акцій за вартістю 4 000 грн. (чотири тисячі гривень) за 1 (одну) акцію, яка дорівнює
номінальній вартості 1 (однієї) акції та відповідає ринковій вартості 1 (однієї) акції. Ринкова
вартість акцій визначена суб’єктом оціночної діяльності, затверджена рішенням Спостережної
ради Банку (протокол засідання Спостережної ради Банку №33 від 22 серпня 2015 року).
Загальна номінальна вартість акцій, що плануються до розміщення, становить 257 752 000 грн.
(двісті п’ятдесят сім мільйонів сімсот п’ятдесят дві тисячі гривень).
Тип, форма існування цінних паперів, що розміщуються: акції прості іменні бездокументарної
форми існування.
Згідно з прийнятим рішенням акції розміщуються виключно серед акціонерів (а саме шляхом їх
продажу особі, яка на дату прийняття рішення про приватне розміщення зазначених додаткових
простих іменних акцій є єдиним акціонером Банку). За результатами розміщення акцій змін
власника значного пакету акцій не передбачається. Станом на 17 вересня 2015 року
Єдиному акціонеру Банку (Акціонерному товариству «Банк Русский Стандарт») належить
70 750 (сімдесят тисяч сімсот п’ятдесят) простих іменних акцій, що становить 100% статутного
капіталу Банку.
Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної суми
цінних паперів, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Банку на дату прийняття
цього рішення становить 91,08%.
Оплата акцій проводиться виключно грошовими коштами. Грошові внески для збільшення
статутного капіталу Банку здійснюються у гривнях та/або в іноземній вільно конвертованій
валюті. Кошти, у розмірі 257 752 000,00 грн. (двісті п’ятдесят сім мільйонів сімсот п’ятдесят дві
тисячі гривень), отримані внаслідок емісії акцій, планується спрямувати на підтримання
ліквідності банку – 50%, виплати за зобов’язаннями банку - 50%.
Цінні папери додаткового випуску надають їх власникам права, однакові з правами за раніше
випущеними акціями, і відповідають правам акціонерів згідно із законодавством України та
Статутом Банку.
Конвертація цінних паперів умовами приватного розміщення не передбачається.

