
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Заступник Голови 

Правлiння 
      Волошанюк Олександр Сергiйович 

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

  
М.П. 

 

20.12.2018 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

04080, м.Київ, Олексiя Терьохiна,4 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

26520688 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 454-27-00 (044) 454-27-22 

6. Електронна поштова адреса 

ubrr@ubrr.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.12.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

246 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 
21.12.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 
http://www.ubrr.com.ua/ в мережі Інтернет 21.12.2018 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

№ з/п Дата вчинення дії 
Повне найменування акціонерного 

товариства до зміни 

Повне найменування акціонерного 

товариства після зміни 

1 2 3 4 

1 20.12.2018 
Публiчне акцiонерне товариство «Український 

банк реконструкцiї та розвитку» 

Акцiонерне товариство «Український банк 

реконструкцiї та розвитку» 

Зміст інформації: 

20.12.2018 року вiдбулася державна реэстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi 

юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi ЄДР), а саме: 

реєстрацiя Статуту Акцiонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ» (нової редакцiї), у зв'язку з 

необхiднiстю приведення дiяльностi Банку у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України 

щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв, рiшенням ЄДИНОГО АКЦIОНЕРА ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ» №12/2018 вiд 01.11.2018 р. було змiнено тип 

товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та змiнено найменування Банку. 

дата прийняття рiшення та найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення:01.11.2018 р., Рiшення ЄДИНОГО 

АКЦIОНЕРА ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ» №12/2018; 

дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 20.12.2018р.; 

повне найменування акцiонерного товариства до змiн: Публiчне акцiонерне товариство «Український банк реконструкцiї та розвитку»; 

повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Акцiонерне товариство «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

 


