Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента

I. Загальні відомості
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ"

2. Код за ЄДРПОУ

35917889

3. Місцезнаходження

04107, м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

4. Міжміський код, телефон та факс

+38 (044) 5854240

5. Електронна поштова адреса

legal_dep@settlement.com.ua

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

www.settlement.com.ua

7. Вид особливої інформації

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

II. Текст повідомлення
На позачергових загальних зборах акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Розрахунковий центр з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (далi – Банк) 29.06.2017 р. (протокол № 3) було прийнято
рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй в кiлькостi 53 600 (п’ятдесят три тисячi шiстсот)
штук, номiнальною вартiстю 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копiйок) кожна. Розмiр збiльшення
статутного капiталу Банку на 53 600 000,00 грн. (п’ятдесят три мiльйони шiстсот тисяч гривень 00 копiйок),
цiна розмiщення 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копiйок). Ринкова вартiсть акцiй була визначена
суб’єктом оцiночної дiяльностi та затверджена Спостережною радою Банку 21.06.2017 р. На дату
прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй власником пакету у кiлькостi 119 096 штук простих
iменних акцiй, що становить 77,7897 % статутного капiталу, є Нацiональний банк України.
Станом на дату прийняття рiшення про приватне розмiщення 29.06.2017 р.: спiввiдношення загальної
номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються до розмiру статутного капiталу – 35,01 %;
спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв Банку, якi знаходяться в обiгу до розмiру
статутного капiталу Банку – 100%.
Кожною простою акцiєю Банку її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи
права на: 1) участь в управлiннi Банком, у тому числi брати участь у загальних зборах акцiонерiв Банку та
голосувати на них через своїх представникiв з усiх питань, якi належать до компетенцiї загальних зборiв
акцiонерiв, висувати представника для участi в органах Банку, вносити свої пропозицiї до проекту порядку
денного загальних зборiв акцiонерiв; 2) отримання дивiдендiв; 3) одержання в разi лiквiдацiї Банку частину
вартостi майна Банку, пропорцiйну частцi акцiонера в статутному капiталi Банку; 4) одержання iнформацiї
про господарську дiяльнiсть Банку; вихiд iз акцiонерiв Банку шляхом вiдчуження належних йому акцiй; 6)
обов’язковий викуп Банком усiх або частини належних йому акцiй у випадках та порядку, передбачених
законодавством України та внутрiшнiми документами Банку; 7) реалiзовувати iншi права, установленi
законодавством України.
Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами, в нацiональнiй валютi України. Мета
розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: фiнансовi ресурси, залученi
вiд розмiщення акцiй будуть використанi на збiльшення розмiру статутного капiталу Банку та планується
направити кошти на придбання депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України.
Конвертацiя акцiй не передбачається. Приватне розмiщення акцiй Банку здiйснюється за процедурою
спрощеної капiталiзацiї банку вiдповiдно до Закону України «Про спрощення процедур реорганiзацiї та
капiталiзацiї банкiв» вiд 23.03.2017 р. № 1985-VIII .
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правлiння

(підпис)

Шаповал Юрiй Iванович
М.П.
30.06.2017 р.
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