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Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

2. Текст повідомлення
Рішення про викуп власних акцій товариством було прийнято Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КІПРУ» (протокол № 45 від 03.04.2012 р.).
Рішенням планується здійснити викуп 11 091 шт. акцій. (за попередньо наданими заявами), що складає
0,0016 % від статутного фонду товариства.
Викуп акцій ПАТ «БАНК КІПРУ» здійснюється з дати прийняття рішення до 01 травня 2013 р.
Мета викупу – задоволення звернень акціонерів з пропозицією щодо викупу належних їм акцій та наступний
перепродаж викуплених акцій.
Викуп акцій ПАТ «БАНК КІПРУ» здійснюється за ринковою вартістю. Ринкова вартість акцій ПАТ «БАНК
КІПРУ визначається як середньозважена ціна угод, укладених на фондовій біржі протягом останніх 90 календарних
днів, у яких передбачено їх виконання на дату їх укладання або не пізніше трьох робочих днів після дати їх укладання.
У разі відсутності таких угод ринкова вартість акцій ПАТ «БАНК КІПРУ» визначається відповідно до чинного
законодавства.
Чистий збиток на одну просту акцію за 2011 рік становить 0,13 грн.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 1083/1/10 видане Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку 23.11.2010.р. Акції прості іменні, форма існування - бездокументарна.
Номінальна вартість однієї акції - 1 (одна) грн.
Викуп акцій у власників, які володіють більш ніж голосуючих 10% акцій товариства, у членів Правління та
членів Спостережної Ради не передбачається. На особовому рахунку товариства обліковуються 5919 раніше
викуплених власних акцій (дата викупу в період : з серпня 2011 р. по лютий 2012 р.; тип акцій: прості іменні; частка
від статутного капіталу: 0,0008 %).
3.Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління
04.04.2012 р.
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