Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ
КРЕДИТ"
2. Код за ЄДРПОУ : 20057663
3. Місцезнаходження : 04053 м.Київ вул. Тургенєвська, 52/58
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 238-61-99 (044) 486-88-25
5. Електронна поштова адреса: sec@bnk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://bnk.ua/Info/Akcioneram
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього
Положення
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
№
з/п

Дата зміни

Дата
повідомлення
емітента
особою, що
здійснює облік
права власності
на акції в
депозитарній
системі або
акціонером

Повне
найменування
юридичної
особи власника
пакета акцій
або зазначення
- "фізична
особа"

Код за ЄДРПОУ - для
юридичних осіб резидентів або
ідентифікаційний код
з торговельного,
судового або
банківського реєстру
країни, де офіційно
зареєстрований
іноземний суб'єкт
господарської
діяльності - для
юридичних осіб нерезидентів
5

Розмір
частки
акціонера до
зміни
(у відсотках
до
статутного
капіталу)

Розмір
частки
акціонера
після зміни
(у відсотках
до
статутного
капіталу)

1
2
3
4
6
7
1
21.01.2015
22.01.2015
фізична особа
20,9325
0
Зміст інформації:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (надалі – Банк) повідомляє,
що 22.01.2015р. на підставі виписки про стан рахунку в цінних паперах, наданої акціонером товариства від
Депозитарної установи ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», стало відомо про зміну власників, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
Частка голосуючих (простих) акцій акціонера Бобнєва Ігоря Юрійовича до зміни пакета акцій складала
20,9325% (174419 штук простих іменних акцій) до загальної кількості голосуючих акцій, після зміни пакета
акцій – склала 0% (0 штук простих іменних акцій) до загальної кількості голосуючих акцій. Зменшення частки
відбулося шляхом продажу акцій на вторинному ринку.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Голова Правління

І.В. Клименко

23.01.2015

