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
(посада)

Тамаш Хак-Ковач
(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

16.06.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01033, мiсто Київ, вул. Жилянська 43
4. Код за ЄДРПОУ
21685166
5. Міжміський код та телефон, факс
0444900564 0444956083
6. Електронна поштова адреса
Custody@otpbank.com.ua

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

16.06.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

114 ВIДОМОСТI НКЦПФР

20.06.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/reportsssmnk.php
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

20.06.2017
(дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного
капіталу
№ з/п

Дата прийняття
рішення

Вид цінних паперів, що
розміщуються

Кількість цінних
паперів, що
розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що
розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1

15.06.2017

Облігація підприємства
відсоткова

800000

800000

12.93

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП Банк» № 25/2017 вiд 15.06.2017 року було прийнято
рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП Банк» (надалi - Емiтент), що перевищує 10
вiдсоткiв статутного капiталу.
Параметри випуску:
• вид облiгацiй: iменнi вiдсотковi облiгацiї, звичайнi (незабезпеченi);
• номiнальна вартiсть облiгацiї: 1000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копiйок);
• загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 800’000’000,00 гривень (вiсiмсот мiльйонiв гривень 00 копiйок);
• серiя облiгацiй: серiя «E» – 400'000 (чотириста тисяч) штук та серiя «F» – 400'000 (чотириста тисяч) штук. У зв’язку з iснуванням облiгацiй у
бездокументарнiй формi, облiгацiї серiй «E» та «F» не мають порядкових номерiв;
• спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкрите (публiчне) розмiщення;
• форма iснування облiгацiй, що розмiщуються – бездокументарна
Укладення договорiв з першими власниками облiгацiй серiй «E», «F» буде проводитися на фондовiй бiржi Публiчне акцiонерне товариство
«Фондова бiржа «Перспектива» Емiтентом безпосередньо без участi Андеррайтера. Переважне право на придбання облiгацiй акцiонерам
Емiтента або iншим особам не надається.
У результатi розмiщення облiгацiй статутний капiтал Емiтента не збiльшується. Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд
розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу Емiтента, а також для покриття збиткiв Емiтента вiд господарської
дiяльностi.
На дату прийняття рiшення, запланований випуск облiгацiй складає 12,93% статутного капiталу Емiтента. У Емiтента вiдсутнi облiгацiї, якi
знаходяться в обiгу.
Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне розмiщення:
• право купувати та продавати облiгацiї на вторинному бiржовому та позабiржовому ринках цiнних паперiв з дня, наступного за днем реєстрацiї
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Звiту про розмiщення облiгацiй вiдповiдної серiї та видачi Свiдоцтва про
реєстрацiю випуску облiгацiй цiєї серiї;

№ з/п

Дата прийняття
рішення

Вид цінних паперів, що
розміщуються

Кількість цінних
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• право отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
• право отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;
• право надати Емiтенту всi або частину облiгацiй для викупу в порядку та у строки, зазначенi в проспектi емiсiї;
• право здiйснювати iншi операцiї з облiгацiями, що не суперечать чинному законодавству України.
Оплата облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України – гривнi шляхом перерахування коштiв (вартостi облiгацiй) на рахунок Емiтента
№ 36414001900000 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй в повному обсязi 100% – 800’000’000,00 гривень (вiсiмсот мiльйонiв гривень 00 копiйок) по
серiям «E», «F», будуть спрямованi на фiнансування проектiв з кредитування приватних та корпоративних клiєнтiв Банку.
Голова Наглядової Ради Емiтена Золтан Майор та члени Наглядової Ради Емiтента Iштван Хамец, Агнеш Юлiанна Куммер, Адам Сентпетерi,
Жолт Вiланд, Петер Янош Беше, Антал Дьюлаварi та Кристина Ковач не володiють цiнними паперами Емiтента та не мають намiру придбавати
облiгацiї Емiтента, що розмiщуються.
Конвертацiя облiгацiй серiй «E», «F» на власнi акцiї Емiтента не передбачена.

