Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕОС БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 19358784
3. Місцезнаходження: 03035 м. Київ, Митрополита Василя Липківського,45
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-251-12-14, 044-594-28-59
5. Електронна поштова адреса: tetiana.revutska@neosbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.bankofcyprus.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

ІІ. Текст Повідомлення 

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "НЕОС БАНК" 11 серпня 2014 року (протокол №51 від 11.08.2014р.) прийняли рішення про зменшення розміру статутного капіталу ПАТ "НЕОС БАНК" шляхом зменшення номінальної вартості акцій ПАТ "НЕОС БАНК". Після державної реєстрації Змін до Статуту: спрямувати суму зменшення статутного капіталу в розмірі 574 527 752,00 грн. (п'ятсот сімдесят чотири мільйони п'ятсот двадцять сім тисяч сімсот п'ятдесят дві гривні 00 коп.) на формування загальних резервів банку.
Причини, які обумовили прийняття такого рішення - приведення структури капіталу ПАТ "НЕОС БАНК" у відповідність до вимог чинного законодавства з питань регулювання банківської діяльності.
Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення - 700 643 600,00 грн. (сімсот мільйонів шістсот сорок три тисячі шістсот гривень 00 коп.), розмір статутного капіталу після зменшення - 126 115 848,00 грн. (сто двадцять шість мільйонів сто п'ятнадцять тисяч вісімсот сорок вісім гривень 00 коп.). 
Сума на яку зменшується статутний капітал - 574 527 752,00 (п'ятсот сімдесят чотири мільйони п'ятсот двадцять сім тисяч сімсот п'ятдесят дві гривні 00 коп.), частка (у відсотках), на яку зменшується статутний капітал - 82%, спосіб зменшення статутного капіталу -  шляхом зменшення номінальної вартості акції ПАТ "НЕОС БАНК" з 1,00 грн. (одна гривня 00 коп.) до 0,18 грн. (нуль гривень вісімнадцять коп.).
Кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках) станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу:
1) щодо членів Спостережної Ради: члени Спостережної Ради не володіють акціями ПАТ "НЕОС БАНК",
2) щодо виконавчого органу: Голова та члени Правління не володіють акціями ПАТ "НЕОС БАНК";
3) щодо акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій: в ПАТ "НЕОС БАНК" відсутні акціонери, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій.

III. Підпис 

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

2. Голова Правлiння 							        Поліщук Вадим Валерійович
                                                                                   13.08.2014

