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

Кравченко Петро Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

16.09.2015

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 "Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01103, м. Київ, вул. Пiдвисоцького, буд. 7
4. Код за ЄДРПОУ
26519933
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 206 33 88 (044) 206 33 51
6. Електронна поштова адреса
mag@tc-bank.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.09.2015
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

Бюлетень «ВІДОМОСТІ НКЦПФР»
№ 178(2182)

21.09.2015

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.tc-bank.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

21.09.2015
(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Код за ЄДРПОУ - для
Дата повідомлення
Повне
юридичних осіб - резидентів
емітента особою,
найменування
або ідентифікаційний код з
Розмір частки
що здійснює облік
юридичної особи - торговельного, судового або акціонера до зміни
Дата обліку (за права власності на
№ з/п
власника пакета банківського реєстру країни,
(у відсотках до
наявності)
акції в
акцій або
де офіційно зареєстрований
статутного
депозитарній
зазначення
іноземний суб'єкт
капіталу)
системі або
"фізична особа" господарської діяльності - для
акціонером
юридичних осіб - нерезидентів
1

2

1

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

3

4

5

6

7

15.09.2015

Дочiрнє
пiдприємство
компанiї "СЛВ
ЕНТЕРПРАЙЗИС
ЛIМIТЕД "СЛВ
ЕНТЕРПРАЙЗИС
УКРАЇНА"

32558024

49.9950

0

Зміст інформації:
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал" (далi за текстом - Банк) на пiдставi Реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв, склденого 15.09.2015 року станом на 24.00 години 14.09.2015 року та отриманого вiд центрального депозитарiю ПАТ
"НДУ", що здiйснює облiк прав власностi на акцiї Банку у депозитарнiй системi України, повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
- розмiр частки акцiонера (у вiдсотках до статутного капiталу Банку) - Дочiрнього пiдприємства компанiї "СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛIМIТЕД
"СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 32558024, мiсцезнаходження: 01133, м. Київ, бул. Лесi Українки, буд. 34, оф. 410), що
входив до складу акцiонерiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцi, що становила 49,9950% зменшилась на 49,9950% i
становить 0,00%.
Отже, Дочiрнє пiдприємство компанiї "СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛIМIТЕД "СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА" не є акцiонером Банку.

Код за ЄДРПОУ - для
Дата повідомлення
Повне
юридичних осіб - резидентів
емітента особою,
найменування
або ідентифікаційний код з
Розмір частки
що здійснює облік
юридичної особи - торговельного, судового або акціонера до зміни
Дата обліку (за права власності на
№ з/п
власника пакета банківського реєстру країни,
(у відсотках до
наявності)
акції в
акцій або
де офіційно зареєстрований
статутного
депозитарній
зазначення
іноземний суб'єкт
капіталу)
системі або
"фізична особа" господарської діяльності - для
акціонером
юридичних осіб - нерезидентів
1

2

2

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

3

4

5

6

7

15.09.2015

Дочiрнє
пiдприємство
компанiї "ДАПЕКС
ТРЕЙДIНГ
ЛIМIТЕД
"ДАПЕКС
ТРЕЙДIНГ
УКРАЇНА"

32557680

24.9970

0

Зміст інформації:
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал" (далi за текстом - Банк) на пiдставi Реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв, склденого 15.09.2015 року станом на 24.00 години 14.09.2015 року та отриманого вiд центрального депозитарiю ПАТ
"НДУ", що здiйснює облiк прав власностi на акцiї Банку у депозитарнiй системi України, повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
- розмiр частки акцiонера (у вiдсотках до статутного капiталу Банку) - Дочiрнього пiдприємства компанiї "ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД
"ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 32557680, мiсцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 29-31 "Б"), що
входив до складу акцiонерiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцi, що становила 24,9970% зменшилась на 24,9970% i
становить 0,00%.
Отже, Дочiрнє пiдприємство компанiї "ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД "ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ УКРАЇНА" не є акцiонером Банку.

Код за ЄДРПОУ - для
Дата повідомлення
Повне
юридичних осіб - резидентів
емітента особою,
найменування
або ідентифікаційний код з
Розмір частки
що здійснює облік
юридичної особи - торговельного, судового або акціонера до зміни
Дата обліку (за права власності на
№ з/п
власника пакета банківського реєстру країни,
(у відсотках до
наявності)
акції в
акцій або
де офіційно зареєстрований
статутного
депозитарній
зазначення
іноземний суб'єкт
капіталу)
системі або
"фізична особа" господарської діяльності - для
акціонером
юридичних осіб - нерезидентів
1

2

3

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

3

4

5

6

7

15.09.2015

Фiзична особа

-

24.9942

99.9862

Зміст інформації:
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал" (далi за текстом - Банк) на пiдставi Реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв, склденого 15.09.2015 року станом на 24.00 години 14.09.2015 року та отриманого вiд центрального депозитарiю ПАТ
"НДУ", що здiйснює облiк прав власностi на акцiї Банку у депозитарнiй системi України, повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить
10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
- розмiр частки акцiонера (у вiдсотках до статутного капiталу Банку) - фiзичної особи, що входить до складу акцiонерiв, яким належить 10 i
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцi, що становила 24,9942% збiльшилася на 74,992% i становить 99,9862%.

