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Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків голосуючих 
акцій 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підставі  Реєстру власників іменних цінних 
паперів станом на 18.08.2017 р., отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 
21.08.2017 р., повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків 
голосуючих акцій банку, а саме: 
У зв’язку зі збільшенням статутного капіталу банку шляхом додаткової емiсiї акцiй:  
Збільшилася частка власника – юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОКІЛ" (місцезнаходження: 39352, Полтавська область, 
Новосанжарський район, село Соколова Балка, вулиця Перемоги, 27 В, код за ЄДРПОУ 
31040860). 
Розмір частки, яка належала ТОВ «СОКІЛ», до збільшення становив 0% від загальної 
кількості акцій та 0% від кількості голосуючих акцій,  після збільшення став 19,9999% від 
загальної кількості акцій та 20,0509% від кількості голосуючих акцій. 
Збільшилася частка власника – юридичної особи - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД" (місцезнаходження:01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 
буд. 1, код за ЄДРПОУ 38926880). 
Розмір частки, яка належала ПАТ "АГРАРНИЙ ФОНД", до збільшення становив 2,8930% від 
загальної кількості акцій та 2,9052% від кількості голосуючих акцій,  після збільшення став 
9,9900% від загальної кількості акцій та 10,0155% від кількості голосуючих акцій. 
Збільшилася частка власника – юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКЕЛА ТЕРЦИУМ", (місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. 
Сергія Струтинського, буд. 13-15, офіс 509/1,  код за ЄДРПОУ 35247177). 
Розмір частки, яка належала ТОВ "СКЕЛА ТЕРЦИУМ", до  збільшення становив 0% від 
загальної кількості акцій та 0% від кількості голосуючих акцій,  після збільшення став 
11,3964% від загальної кількості акцій та 11,4255% від кількості голосуючих акцій. 
Зменшилася частка власника – «фізичної особи» - Бєлашова Сергія Володимировича. Розмір 
частки, яка належить «фізичній особі», до зменшення становив  71,8472% від загальної 
кількості акцій та 72,1513% від кількості голосуючих акцій,  після зменшення становить 
43,3669% від загальної кількості акцій та 43,4775% від кількості голосуючих акцій. 
Зменшилася частка власника – «фізичної особи» - Киви Владислава Миколайовича. Розмір 
частки, яка належить «фізичній особі», до зменшення становив  9,3235% від загальної 
кількості акцій та 9,3630% від кількості голосуючих акцій,  після зменшення становить 
5,6277% від загальної кількості акцій та 5,6420% від кількості голосуючих акцій. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством    
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