
                                               Додаток 1 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      

Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
02.05.2019 

(дата реєстрації емітентом 

електронного документа) 

 

№ 13-2-02/26399 

(вихідний реєстраційний 

номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) 

 

Голова Правлiння       Фiлiп Дюмель 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  04070 м. Київ вулиця Андрiївська, 2/12 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 09807750 

5. Міжміський код та телефон, факс  (044)537-49-41, (044)201-22-74 (057)703-26-20, (044)201-22-54 



6. Адреса електронної пошти office@ukrsibbank.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 

країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати 

інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка 

здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку. 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 

України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на 

власному веб-сайті учасника 

фондового ринку  

https://my.ukrsibbank.com/ua/about-bank/public-information/ 02.05.2019 

 
(адреса сторінки) 

  

(дата) 

 

 

 



 

 

 

2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

N  

з/п 

 

Дата прийняття 

рішення 

 

Ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину 

(тис. грн) 

 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

 

Співвідношення ринкової 

вартості майна або послуг, що є 

предметом правочину, до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності 

(у відсотках) 

 

Адреса сторінки власного веб-сайту, 

на якій розміщений протокол 

загальних зборів акціонерів / 

засідання наглядової ради, на 

яких/якому прийняте рішення* 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1  

 

26.04.2019 

  

 

2 661 932,8 

 

52 013 088 

 

5,12 

 

 - 

 

2 

 

26.04.2019 

  

 

2 395 739,52 

 

52 013 088  

 

4,60  

 

 - 

 

3 

 

26.04.2019 

  

 

1 996 449,6 

 

52 013 088  

 

3,84  

 

 - 

 

 

Зміст інформації: 

 

26 квітня 2019 року Загальними Зборами Акціонерів АТ «УКРСИББАНК» було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. 

Відповідно до статуту АТ «УКРСИББАНК», прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, послуг або активів, що є 

предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків регулятивного капіталу Банку, відноситься до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів. 

Додаток 5 

до Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III) 



Станом на 31 грудня 2018 року, регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» становить 6 405 060 тисяч гривень; 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 52 013 088 тисяч гривень; 

Предметом  значних правочинів, щодо яких прийнято рішення про надання згоди на їх вчинення, є надання кредитів АТ «УКРСИББАНК» наступним 

компаніям: 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Лайфселл» на сумму 100 млн. доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на день 

вчинення правочину, що дорівнює 2 661 932,8 тис. гривень за курсом НБУ на день прийняття рішення загальними зборами АТ «УКРСИББАНК». 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочинів, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 5,12 %; 

 

- Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією «Сантрейд» (група Бунге), на суму 90 млн. доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті за 

курсом НБУ на день вчинення правочину, що дорівнює  2 395 739,52 тис. гривень за курсом НБУ на день прийняття рішення загальними зборами АТ 

«УКРСИББАНК». 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочинів, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 4,60%; 

 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «АТ Каргілл», на суму 75 млн. доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на день 

вчинення правочину, що дорівнює1 996 449,6 тис. гривень за курсом НБУ на день прийняття рішення загальними зборами АТ «УКРСИББАНК». 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочинів, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 3,84 %. 

 

 

 

 

____________ 

* Заповнюють публічні акціонерні товариства. 

 

 1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2. Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів 

(Рішення|Положення,  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, від 03.12.2013,  № 2826 "Про затвердження Положення 

про розкриття інформації емітентами цінних паперів", Чинний) 

 

 


