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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення
та новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила,
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
10.11.2015р. №1843, підпункту а) пункту 3 Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня
2013 року за №822/23354 (зі змінами), та відповідно до
документів, наданих Публічним акціонерним товариством «КСГ БАНК», місцезнаходження: 01034, м. Київ,
вул. Прорізна, буд. 6, код за ЄДРПОУ: 19364584, на зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, зупинено обіг простих іменних акцій Публічного
акціонерного товариства «КСГ БАНК» - розпорядження
№ 214-КФ-З від 14 вересня 2016 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску: «16» вересня 2016 року.
* * *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354,
зі змінами, та відповідно до документів, наданих
ПрАТ «ТЕРА-ГАРАНТ» (69014, м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27, 27А, код за ЄДРПОУ: 30447506) на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням
акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску
акцій ПрАТ «ТЕРА-ГАРАНТ». Свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій ПрАТ «ТЕРА-ГАРАНТ» від 10.07.2012
№127/1/12, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження №259-КФ-С-А від 13 вересня 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
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РОЗКРИТТЯ
ПРЕС
СЛУЖБІНФОРМАЦІЇ
А КОМІСІЇ ПО
НА
ВІД
ФОНДОВОМУ
ОМЛЯЄ
РИНКУ
стві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, із
змінами та доповненнями, відповідно до документів, наданих головою ліквідаційної комісії ПрАТ «Теміо», 02156,
м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 15-Б, код за ЄДРПОУ:
23161579, на скасування реєстрації випуску акцій у
зв`язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Теміо». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Теміо» від 08.10.2010 року №482/10/1/10, видане 20.05.2011 року Територіальним управлінням

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в
м. Києві та Київській області, анульовано – розпорядження №260-КФ-С-А від 13 вересня 2016 року.
13.09.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРД»

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРД»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13533086
емітента
3. Місцезнаходження емітента
84322 м. Краматорськ
вул. Шкiльна, 117
4. Міжміський код, телефон та факс (062)385-09-80 (062)385-09-70
емітента
5. Електронна поштова адреса
korona@nord.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://nord.ua/index.php?route=nord/
нет, яка додатково використовується extra/company5/pat_nord
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну власникiв акцiй,
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв
голосуючих акцiй
2. Текст повідомлення
Згідно реєстру ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРД»

(код ЄДРПОУ 13533086) станом на 10 серпня 2016 року вихідний №119711зв
від 07 вересня 2016 року, який отримано від Національного депозитарію
України 13 вересня 2016 року.
Частка акціонера «фізичної особи» у загальній кількості акцій змінилася
з 79.930% до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих
акцій змінилася з 79.930% до 0.000%. Розмір пакета акцій акціонера: до
зміни 50117376 штук, після зміни 0 штук, у тому числі частка у загальної
кількості голосуючих акцій змінилася з 50117376 штук до 0 штук.
Частка акціонера юридичної особи-нерезиднта Общество с ограниченной
ответственностью «ДИОРИТ — ТЕХНИС», ОГРН 1046147000437, ИНН
6147022893, КПП 614701001, місцезнаходження Российская Федерация, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, улица Ворошилова, 152 у загальній
кількості акцій змінилася з 0.000% до 79.930%, у тому числі частка у загальної
кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 79.930%, Розмір пакета акцій
акціонера: до зміни 0 штук, після зміни 50117376 штук, у тому числі частка у
загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0 штук до 50117376 штук.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння-Генеральний директор ____________ Сташенко
Вiктор Миколайович
М.П.

Публiчне акцiонерне товариство «АРТЕМ-БАНК»

Повідомлення
про реалізацію переважного права
акціонера-власника простих акцій
Публiчного акцiонерного товариства «АРТЕМ-БАНК»,
код за ЄДРПОУ 26253023 на придбання акцій,
що пропонуються до розміщення.
1. Ціна розміщення 10,00 (десять) грн. 00 коп.
2. Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких
акціонер має переважне право — акціонер Публiчного акцiонерного товариства «АРТЕМ-БАНК» має переважне право на придбання цінних паперів в процесі закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості додаткової емісії пропорційно частці належних йому простих
акцій.
3. Строк і порядок реалізації зазначеного права: реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій додаткового випуску, що розміщується, здійснюється шляхом: подання акціонерами в строк з
22.09.2016 по 16.10.2016 року включно заяви на придбання акцій за
адресою м.Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 103, приміщення
АТ «АРТЕМ-БАНК». У заяві акціонери АТ «АРТЕМ-БАНК» повинні зазначити найменування, місцезнаходження, кількість цінних паперів, які вони
мають намір придбати. Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, повинні надати разом із заявою документи і відомості,
визначені Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Прав-

ління Національного банку України від 08.09.2011 р. № 306, що підтверджують наявність у них власних коштів у заявленому розмірі. У разі, якщо
акціонер протягом встановленого строку не надав заяву, вважається, що
акціонер відмовляється від використання свого переважного права.
Перерахування коштів здійснюється в строк з 22.09.2016 року по
16.10.2016 включно на користь АТ «АРТЕМ-БАНК» грошових коштів в повній сумі, що дорівнює вартості акцій, щодо яких акціонерами подано заяву на придбання. Після надходження заяви та грошових коштів
АТ «АРТЕМ-БАНК» видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж
відповідної кількості акцій додаткового випуску. У строк з 17.10.2016 по
31.10.2016 включно (протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками) АТ «АРТЕМ-БАНК» укладає договір купівлі-продажу з
акціонером, який скористався своїм переважним правом придбати розміщувані АТ «АРТЕМ-БАНК» прості іменні акції, а саме подав у визначений термін заяву про придбання акцій та перерахував на відповідний
рахунок у визначений термін грошові кошти у повній сумі, яка дорівнює
вартості цінних паперів, щодо яких акціонер подав заяву на придбання.
Зарахування коштів акціонерів в оплату акцій здійснюється на рахунок,
відкритий в АТ «АРТЕМ-БАНК», код банку у 300885 — рахунок
№500459801.
4.Загальна кількість розміщуваних товариством акцій — 9 500 000
(дев’ять мільйонів п’ятсот тисяч) штук простих іменних акцій.
Голова Правління АТ «АРТЕМ-БАНК» 	Д.О. Ганзя

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БУДГІДРАВЛІКА»

ЗБОРІВ

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство
«Будгідравліка».
Місцезнаходження Товариства: 65005, Одеська область, місто Одеса,
вулиця Мельницька, буд. 28-А.
Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Будгідравліка»: «18» жовтня 2016 року о
14:00 за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, будинок 49/2, другий поверх, офіс 1.
Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Будгідравліка» відбудеться у день та за
місцем проведення позачергових загальних зборів: початок реєстрації — о
13:00, закінчення реєстрації — о 13:50.
Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, на підставі якого встановлюється особа громадянина (паспорт),
представникам акціонерів — паспорт та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно
вимог законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — «11» жовтня 2016 року.
Перелік питань проекту порядку денного позачергових загальних
зборів Приватного акціонерного товариства «Будгідравліка» разом з
проектом рішень щодо кожного з питань:
Питання № 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прий
няття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі двох осіб:
• Ованесян Тетяни Михайлівни, 06.12.1956 року народження
• Руденко Тетяни Олександрівни, 31.03.1981 року народження
Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою Загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.
Питання № 2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати головуючим на Загальних зборах Генерального Директора Товариства Кучука Михайла Ілліча
Обрати Секретарем Загальних зборів Булигу Тетяну Володимирівну
15.04.1959 року народження
Питання № 3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень всього складу Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Будгідравліка».
Проект рішення:
Достроково припинити повноваження Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Будгідравліка» у складі Налбандян Світлани Аркадівни та Козаченко Тетяни Борисівни.
Питання № 4. Прийняття рішення про обрання нових членів Наглядо-

Публiчне акцiонерне товариство
«Готель Голосiївський»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
«Готель Голосiївський»
2. Код за ЄДРПОУ
03358529
3. Місцезнаходження
03127, м. Київ, проспект 40-рiччя
Жовтня, 93
4. Міжміський код, телефон та факс
044259-76-73; 044258-29-10
5. Електронна поштова адреса
jurist@hotelgolos.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://hotelgolos.com/
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину — 14.09.2016р.;
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення — Загальнi Збори
акцiонерiв;
Предмет правочину — договiр про поширення діючої іпотеки та внесення змiн до Договору iпотеки, посвiдченого 22.05.2008р. приватним
нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Пiдгаєцьким А.I., за
реєстровим № 1677, укладеного мiж АТ «Райффайзен Банк Аваль» та

вої Ради Приватного акціонерного товариства «Будгідравліка» в наступному складі:
• Чабан Тетяна Леонідівна, 30.12.1961 року народження, яка є представником акціонера Приватного акціонерного товариства «Будгідравліка»
Чекіти Геннадія Леонідовича
• Налбандян Світлана Аркадівна, 19.04.1939 року народження, яка є
акціонером Приватного акціонерного товариства «Будгідравліка».
Проект рішення:
Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Будгідравліка» на строк, визначений статутом Приватного акціонерного товариства «Будгідравліка» у складі:
• Чабан Тетяни Леонідівни 30.12.1961 року народження, яка є представником акціонера Приватного акціонерного товариства «Будгідравліка» Чекіти Геннадія Леонідовича та
• Налбандян Світлани Аркадівни 19.04.1939 року народження, яка є акціонером Приватного акціонерного товариства «Будгідравліка».
Питання № 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться Приватним акціонерним товариством «Будгідравліка» з членами
Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться
Приватним акціонерним товариством «Будгідравліка» з членами Наглядової Ради, у тому числі розмір їх винагороди. Обрати Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Будгідравліка» особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://stroygidravlika.prat.in.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: Акціонери можуть
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного
позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Будгідравліка» в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та в робочі години (з 9:00 до 17:00):
- від дати надіслання даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів — за місцезнаходженням Приватного акціонерного товариства «Будгідравліка»: 65005, Одеська область, місто Одеса,
вулиця Мельницька, буд. 28-А, п’ятий поверх, кабінет № 1;
- в день проведення позачергових загальних зборів — також за місцем
їх проведення за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, будинок 49/2, другий поверх, офіс 1
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами — Генеральний Директор Кучук Михайло Ілліч.
Пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Будгідравліка» можуть бути направлені на адресу: 65026, м. Одеса, вул. Приморська, будинок 49/2 (для Чекіти Геннадія Леонідовича) з дотриманням порядку та
строків, передбачених законодавством.

ПАТ «Готель «Голосiївський», у зв’язку зi змiною умов за кредитним договором № 010/08/3956 вiд 22.05.2008р в рамках Генеральної кредитної угоди
№ 010/08/3955 вiд 22.05.2008р., що укладенi мiж АТ «Райффайзен Банк
Аваль» та ПрАТ «Iнвестицiйна компанiя «IТТ-iнвест»;
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину -30 250 900 грн. 00 коп. (тридцять мiльйонів двісті п’ятдесят тисяч
дев’ятсот гривень 00 копiйок);
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi -22 223 000 грн. 00 коп. (двадцять два мiльйони двiстi двадцять
три тисячi гривень 00 копiйок);
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -136.124 %;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах — 60 870 664 (шiстдесят
мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят тисяч шiстсот шiстдесятьма чотирма) голосами, що складає 99,0986 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих
акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 60 870 664
(шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят тисяч шiстсот шiстдесять чотири)
голоса та «проти» -0, прийнято рiшення;
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
14.09.2016
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№176, 15 вересня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»;

2. Код за ЄДРПОУ: 05489193; 3. Місцезнаходження: 08628 с. Безп’ятне вул. Васильківська, буд. 76; 4. Міжміський код, телефон та факс: (095) 813-00-62
(095) 813-00-62; 5. Електронна поштова адреса: vassilhim@mbk.biz.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: vassilhim.mbk.biz.ua; 7. Вид особливої
інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
1. Посадова особа Можаровський Анатолій Васильович (Паспорт: серія
СК номер 072082 виданий 24.02.1996 р. Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області), яка займала посаду Голови Правління, звільнена.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у
розмірі 11,39213 %. Перебував на посаді з 08.04.2011 р. по 10.08.2016 р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»;

2. Код за ЄДРПОУ: 05489193; 3. Місцезнаходження: 08628 с. Безп’ятне вул. Васильківська, буд. 76; 4. Міжміський код, телефон та факс: (095) 813-00-62
(095) 813-00-62; 5. Електронна поштова адреса: vassilhim@mbk.biz.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: vassilhim.mbk.biz.ua; 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
1. Посадова особа Скубенко Василь Захарович (Паспорт: серія СК номер 072855 виданий 03.03.1996 р. Васильківським МВ ГУМВС України в
Київській області), яка займала посаду Члена Правління, звільнена. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє.
Перебував на посаді з 08.04.2011 р. по 26.08.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення про звільнення прий
нято Наглядовою Радою Товариства 26 серпня 2016 року (Протокол
№ 02/2016 від 26.08.2016 р.) в зв’язку з припиненням посадовою особою
трудових відносин з ПАТ «Васильківська сільгоспхімія».
На посаду Члена Правління замість звільненої особи нікого не призначено.
2. Посадова особа Гуменюк Любов Iванiвна (Паспорт: серія СК номер
100803 виданий 08.06.1996 р. Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області), яка займала посаду Члена Правління — Головного бухгалтера, звільнена. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій
емітента) не володіє. Перебував на посаді з 08.04.2011 р. по 26.08.2016 р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення
про звільнення прийнято Наглядовою Радою Товариства 26 серпня
2016 року (Протокол № 02/2016 від 26.08.2016 р.) в зв’язку з припиненням
посадовою особою трудових відносин з ПАТ «Васильківська сільгоспхімія».
На посаду Члена Правління — Головного бухгалтера замість звільненої
особи нікого не призначено.
3. Посадова особа Вірьовка Тамара Iванiвна (Паспорт: серія СК номер
102876 виданий 08.06.1996 р. Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області), яка займала посаду Члена Правління, звільнена. Часткою в
статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Перебу-
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про звільнення прийнято Наглядовою Радою Товариства 10 серпня
2016 року (Протокол № 01/2016 від 10.08.2016 р.) в зв’язку з завданням
ним своїми діями та бездіяльністю шкоди і загрози суттєвим інтересам
ПАТ «Васильківська сільгоспхімія» та його акціонерів.
2. Посадова особа Джяутов Валерій Вінцентасович (Паспорт: серія ТТ
номер 311386 виданий 13.10.2015 р. Шевченківським РВ ГУДМС України в
місті Києві), призначена на посаду Голови Правління. Термін повноважень — 3 (три) роки. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій
емітента) не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:
ТОВ «Компанія Рікон», Директор. Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою Товариства 10 серпня 2016 року (Протокол № 01/2016 від
10.08.2016 р.) в зв’язку з необхідністю призначення Голови Правління та
проведення Загальних Зборів акціонерів Товариства.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правління Джяутов Валерій Вінцентасович, 13.09.2016 р.
вав на посаді з 08.04.2011 р. по 26.08.2016 р. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Рішення про звільнення прийнято
Наглядовою Радою Товариства 26 серпня 2016 року (Протокол № 02/2016
від 26.08.2016 р.) в зв’язку з припиненням посадовою особою трудових відносин з ПАТ «Васильківська сільгоспхімія».
4. Посадова особа Вірьовка Володимир Михайлович (Паспорт: серія СК
номер 102877 виданий 08.06.1996 р. Васильківським МВ ГУМВС України в
Київській області), яка займала посаду Члена Правління, звільнена. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє.
Перебував на посаді з 08.04.2011 р. по 26.08.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення про звільнення прий
нято Наглядовою Радою Товариства 26 серпня 2016 року (Протокол
№ 02/2016 від 26.08.2016 р.) в зв’язку з припиненням посадовою особою
трудових відносин з ПАТ «Васильківська сільгоспхімія».
5. Посадова особа Шаран Сергій Вікторович (Паспорт: серія МЕ номер
173093 виданий 30.08.2002 р. Деснянським РУ ГУМВС України в місті Києві), призначена на посаду Заступника Голови Правління — Члена Правління. Термін повноважень — 3 (три) роки. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «Українська автомобільна корпорація»,
Консультант по роботі з клієнтами сервісу. Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою Товариства 26 серпня 2016 року (Протокол
№ 02/2016 від 26.08.2016 р.) в зв’язку з необхідністю призначення Заступника Голови Правління — Члена Правління.
6. Посадова особа Жуков Андрій Вікторович (Паспорт: серія СН номер
179519 виданий 13.06.1996 р. Дніпровським РУ ГУМВС України в місті Києві), призначена на посаду Члена Правління. Термін повноважень — 3 (три)
роки. Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Фізична
особа-підприємець. Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою Товариства 26 серпня 2016 року (Протокол № 02/2016 від 26.08.2016 р.)
в зв’язку з необхідністю призначення Члена Правління.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правління Джяутов Валерій Вінцентасович, 13.09.2016 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТОВАРИСТВО
"ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ"
"ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ"

(ідентифікаційний код 19157046, місцезнаходження (юридична адре(ідентифікаційний код 19157046, місцезнаходження (юридична адреса) якого 49030, м. Дніпро, проспект Д. Яворницького, 46)
са) якого 49030, м. Дніпро, проспект Д. Яворницького, 46)
Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 25
Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 25
жовтня 2016 року о 11-00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава
жовтня 2016 року о 11-00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава
Мудрого, буд. 53, 2-й поверх.
Мудрого, буд. 53, 2-й поверх.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
та припинення її повноважень.
та припинення її повноважень.
2. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в но2. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
вій редакції.
3. Внесення змін до внутрішніх положень товариства та прийняття їх в
3. Внесення змін до внутрішніх положень товариства та прийняття їх в
новій редакції
новій редакції
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в позачергових збоРеєстрація акціонерів (їх представників) для участі в позачергових зборах буде проводиться у день та за містом проведення зборів м. Дніпро,
рах буде проводиться у день та за містом проведення зборів м. Дніпро,
вул. Ярослава Мудрого, буд. 53, 2-й поверх.
вул. Ярослава Мудрого, буд. 53, 2-й поверх.

Початок реєстрації - 10-30, закінчення реєстрації - 10-50. Для участі в
Початок реєстрації - 10-30, закінчення реєстрації - 10-50. Для участі в
зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акцізборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного заонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
конодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позаДата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових зборах - 24 година 19 жовтня 2016 року.
чергових зборах - 24 година 19 жовтня 2016 року.
Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись з
Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись з
документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Дніпдокументами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Дніпро, проспект Д. Яворницького, 46, кабінет директора, після надання письро, проспект Д. Яворницького, 46, кабінет директора, після надання письмового запиту до Виконавчого органу Товариства.
мового запиту до Виконавчого органу Товариства.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку деннодокументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - директор Товариства Луніна К. І.
го - директор Товариства Луніна К. І.
Адреса веб-сторінки товариства, на якій розміщена інформація з проекАдреса веб-сторінки товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного позачертами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного позачергових зборів: info@vidrod.com.ua
гових зборів: info@vidrod.com.ua
Довідки за телефоном: (056) 370-32-13, (0562) 67-11-45.
Довідки за телефоном: (056) 370-32-13, (0562) 67-11-45.
Виконавчий орган
Виконавчий орган
ПрАТ "Відродження-ЛКІ"
ПрАТ "Відродження-ЛКІ"

ПУБЛIЧНЕ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТОВАРИСТВО
"ЄВРАЗ
ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ
"ЄВРАЗ ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХIКОКСОХIМIЧНИЙ
ЗАВОД"
МIЧНИЙ ЗАВОД"

12.09.2016 р. Наказом по Товариству № 746-К призначено на посаду
12.09.2016 р. Наказом по Товариству № 746-К призначено на посаду
Головного бухгалтера ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" Назiму АрГоловного бухгалтера ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" Назiму Артема Сергiйовича (паспорт АЕ №150581, виданий Широкiвським РВ
тема Сергiйовича (паспорт АЕ №150581, виданий Широкiвським РВ
УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), постійно.
УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), постійно.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Назiма А.С. займав посади: начальника
Протягом останнiх п'яти рокiв Назiма А.С. займав посади: начальника
управлiння звiтностi ТОВ "МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС", менеджера проуправлiння звiтностi ТОВ "МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС", менеджера проектного офiсу з формування загального центру обслуговування фiнансоектного офiсу з формування загального центру обслуговування фiнансової дирекцiї ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ", Головного бухгалтера ПАТ
вої дирекцiї ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ", Головного бухгалтера ПАТ
"Центральний ГЗК".
"Центральний ГЗК".
III. Підпис
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідміститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
но із законодавством.
Генеральний директор
Генеральний директор
Рафальський Павло Миколайович
Рафальський Павло Миколайович
12.09.2016
12.09.2016

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

№122 вiд 12 вересня 2016 р. обрано Головою Спостережної ради незалежного члена Спострежної ради Зiнченка Вiктора Iгоровича, громадянина України,
згоди на опублiкування паспортних даних не надавав. Не володiє часткою в
статутному капiталi. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:
з 02.2007 року по 12.2012 року — ПАТ «Банк Форум», Член Правлiння
по бiзнесу на фiнансових ринках,
з 12.2012 року по 02.2015 року — ПАТ «Кредитпромбанк», Перший заступник Голови Правлiння.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Обраний до моменту переобрання наступними загальними зборами
акцiонерiв.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Кузовкiн I.В.
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2016.09.13
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
"ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод"
"ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393085
2. Код за ЄДРПОУ: 05393085
3. Місцезнаходження:51901, Україна, Дніпропетровська обл.,
3. Місцезнаходження:51901, Україна, Дніпропетровська обл.,
м. Кам'янське, вул. Колеусiвська, б. 1
м. Кам'янське, вул. Колеусiвська, б. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 56-79-83 (0569) 56-79-60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 56-79-83 (0569) 56-79-60
5. Електронна поштова адреса: a.dovgan@dkhz.com.ua
5. Електронна поштова адреса: a.dovgan@dkhz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.dkhz.com.ua
ся емітентом для розкриття інформації: www.dkhz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітен7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
та.
II. Текст повідомлення
II. Текст повідомлення

ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
"Банк iнвестицiй та заощаджень"
2. Код за ЄДРПОУ
33695095
3. Місцезнаходження
04119 м. Київ вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-70-28 (044) 207-70-22
5. Електронна поштова адреса
info@bisbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://www.bisbank.com.ua/images/
нет, яка додатково використовується general/osobliva-info-13-09-2016.pdf
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням засiдання Спостережної ради Публiчного акцiонерного товариства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК СIЧ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СIЧ"
2. Код за ЄДРПОУ
37716841
3. Місцезнаходження
01033 Київ Володимирська 63
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207-14-70 044 289 37 84
5. Електронна поштова адреса
bank@sichbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.sichbank.com.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БАНК СIЧ» 12 вересня 2016 року прийнято рiшення (Протокол №109 вiд
12.09.2016 р.) про змiну складу посадових осiб Банку, а саме:
12 вересня 2016 року припинити повноваження заступника Голови
Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» Манзi Олексiя Iвановича та вивести його зi
складу Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» на пiдставi його заяви про переведення
на iншу посаду. На посадi заступника Голови Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ»
Манзя О.I. перебував з 18 травня 2016 року. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має, акцiями емiтента не володiє. Дана посада заступника Голови Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» скорочується з внесенням
вiдповiдних змiн в органiзацiйну структуру ПАТ «БАНК СIЧ».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Шульга Влада Вiкторiвна
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2016.09.13
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№176, 15 вересня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НОВИНИ
Индекс УБ в преддверии заседания МВФ
взлетел на 3,06%

Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник
ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) вырос на 3,06% — до 761,11 пункта, индекс
ПФТС — на 0,29%, до 228,82 пункта.
Объем торгов на УБ составил 8 млн грн, в том числе
акциями — 7,76 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 297,3 млн грн, в
том числе акциями — 0,33 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили сессию в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги Райффайзен
Банка Аваль (+5,18%), «Центрэнерго» (+3,1%) и «Укр
нафты» (+2,8%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго»
(+1,19%) и «Мотор Сичи» (+0,54%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во
вторник к 16:15 кв повысился на 2,05% — до 523,71 пункта при объеме торгов 4,1 млн злотых (27,88 млн грн).
Среди индексных акций в росте лидировали бумаги
«Астарты» (+3,68%), агрохолдинга ИМК (+2,12%) и
«Овостара» (+1,09%).
В «красной зоне» торговались акции «Милкиленда»
(-2,63%) и «Кернела» (-0,08%).
Ранее сообщалось, что 14 сентября запланирован
очередной пересмотр программы сотрудничества
Украины с Международным валютным фондом (МВФ).
Соответствующий вопрос включен в повестку дня совета директоров после вопроса ежегодных консультаций с властями Филиппин в рамках IV статьи устава
Фонда (сбор и обсуждение экономической и финансовой информации страны). По данным МВФ, помимо
второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF, совет директоров также рассмотрит
запросы украинских властей о несоблюдении критериев эффективности и пересмотре графика выделения
средств, а также дополнительно оценит эффективность программы stand-by, открытой для Украины в
2014 году.

Крупнейшие банки Украины по итогам
стресс-тестирования в 2015 г
докапитализировались на 108 млрд грн

Крупнейшие банки топ-20 банков по итогам диагностического обследования Национальным банком Украины
(НБУ) в 2015 году по состоянию на 1 сентября 2016 года
выполнили программу докапитализации совокупным
объемом 108 млрд грн, сообщил НБУ на веб-сайте.
Согласно сообщению, банки могут выполнять программы капитализации путем увеличения капитала, а
также путем реализации мероприятий, направленных на
снижение кредитного риска. Такие меры, в том числе,
могут предусматривать усиление залога по рисковым
кредитам, взыскание залога по кредитам, которые не обслуживаются, и работу с заемщиками для сокращения
объема проблемных кредитов.
Совокупный положительный эффект на капитал от таких мероприятий составляет 30,4 млрд грн.
Объем увеличения капитала на 1 сентября 2016 года
составил 78 млрд грн.
6

Как отмечает центробанк, четыре банка из проверенных топ-20 не нуждались в увеличении капитала, пять
досрочно выполнили докапитализацию в полном объеме. Два банка из проходивших диагностику — Фидобанк
и банк «Хрещатик»,- выведены с рынка, пять уже выполнили программу докапитализации на 2016 год и намерены выполнить ряд обязательств до 2018 года. Еще четыре банки идут по согласованному поэтапному графику,
рассчитанному на три года, и в настоящее время находятся в стадии верификации Нацбанком мероприятий,
осуществленных для снижения кредитного риска. Все
банки из топ-20 обязаны обеспечить показатель адекватности регулятивного капитала на уровне не ниже 5%
к концу сентября 2016 года, говорится в сообщении.
«Увеличение капитала крупнейших банков Украины
свидетельствует о действенности выбранной Нацбанком стратегии реформирования банковской системы,
которая постепенно переходит от этапов очистки и перезагрузки к этапу устойчивого развития. Докапитализация
банков, понесших существенные убытки из-за снижения
качества кредитного портфеля, является необходимым
условием стабилизации банковской системы. Поддержка банков акционерами, в свою очередь, будет способствовать усилению доверия к банкам со стороны их
вкладчиков и кредиторов», — цитирует пресс-служба
регулятора заместителя председателя НБУ Екатерину
Рожкову.
Согласно сообщению, до 2017 года НБУ планирует закончить диагностику и утвердить планы докапитализации еще 40 банков страны, а к концу июня 2017 года —
провести целевую оценку жизнеспособности и
потребности в капитале остальных банков.
Диагностическое обследование топ-20 банков регулятор провел в прошлом году на основе данных от 1 апреля 2015 года.

НБУ начал публикацию условий выпуска
облигаций для залога по
рефинансированию

Национальный банк Украины (НБУ) начал публикацию
условий выпуска облигаций, принимаемых в качестве
обеспечения при получении банками кредитов рефинансирования Нацбанка, сообщил регулятор на веб-сайте.
Согласно сообщению, такая информация об облигациях является дополнением к информации об их справедливой стоимости, публикуемой центробанком ежедневно с 1 декабря 2015 года.
Как отмечается в сообщении, данная информация будет полезной банкам при планировании вложений в высоколиквидные ценные бумаги, которые в дальнейшем
могут использоваться для получения кредитов рефинансирования с целью покрытия краткосрочных дефицитов
ликвидности.
Как сообщалось, платежеспособные банки за январьавгуст 2016 года сократили задолженность перед НБУ
по кредитам рефинансирования на 22,35 млрд грн, или
44,4% — до 28 млрд грн. При этом задолженность банков, включая неплатежеспособные, перед НБУ по общей
сумме кредитов рефинансирования сократилась на
25 млрд грн, или 25,2% — до 74,35 млрд грн, что ниже
уровня 1 января 2014 года (76,12 млрд грн).
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НОВИНИ
Государства еврозоны сэкономили 50 млрд
евро благодаря политике ЕЦБ — Юнкер

Мягкая кредитно-денежная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) сэкономила государствам еврозоны порядка 50 млрд евро, заявил глава Еврокомиссии
Жан-Клод Юнкер, выступая в Европарламенте в среду.
Страны региона сэкономили эту сумму на процентных
платежах по госдолгу с момента запуска программы количественного смягчения (QE) в прошлом году, отметил он.
По словам Ж.-К.Юнкера, этот фактор подтверждает
наличие «невидимых преимуществ», которые получают
страны от участия в валютном блоке.
Ранее в этом месяце глава ЕЦБ Марио Драги заявил,
что программа количественного смягчения продлится
как минимум до конца марта 2017 года или до устойчивого возвращения инфляции в еврозоне к таргетируемому уровню в 2% годовых.
Ключевые процентные ставки, по его словам, останутся на текущем или более низком уровне в течение длительного времени.
По итогам заседания 8 сентября ЕЦБ оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку
по депозитам — на отметке минус 0,4% годовых, ставку
по маржинальным кредитам — 0,25% годовых.
Объем программы выкупа активов оставлен без изменения — 80 млрд евро в месяц.

Дефицит капитала европейских банков
достиг рекордного минимума — регулятор

Европейские банки преимущественно выполнили требования «Базеля III» к коэффициенту достаточности
основного базового капитала (CET1) в размере 7% с
применимыми надбавками, которые вступят в силу с
1 января 2019 года, говорится в докладе Европейского
банковского управления (EBA).
Дефицит банковского капитала по CET1 достиг рекордного минимума — 0,4 млрд евро.
Доклад оценивает состояние 227 банков в 28 государствах Европейского союза на 31 декабря 2015 года. То
есть он не учитывает неблагоприятные факторы последних месяцев, включая решение Великобритании выйти
из ЕС.
Средний коэффициент CET1 среди крупнейших банков ЕС составляет 12,4%, среди банков второго эшелона — 13,6%.
«В среднем европейские банки преимущественно выполняют будущие нормативные требования к капиталу,
и лишь очень небольшое число банков демонстрирует
потенциальный дефицит капитала. Такой дефицит составляет весьма небольшую долю от сумм, наблюдав-

шихся на начало периода отслеживания, в середине
2011 года», — отмечает EBA.
Однако в том, что касается новых правил о ликвидности,
картина не столь однородна. Доля банков, уже выполняющих требования к показателю краткосрочной ликвидности
(ПКЛ, LCR, вступают в силу с января 2018 года) возросла до
91%. Средний показатель LCR в Европе составлял 133,7%
на конец декабря, обязательный минимум — 100%.
Вместе с тем наблюдается дефицит в размере
240,1 млрд евро по другому нормативу ликвидности —
коэффициенту чистого стабильного финансирования
(net stable funding ratio, NSFR), который предполагается
сделать обязательным с 1 января 2018 года.

Доллар стабилен к евро в среду, иена
дешевеет на ожиданиях снижения ставки
Банком Японии

Курс доллара США к евро стабилен на торгах в среду,
иена дешевеет относительно всех основных мировых
валют на ожиданиях дальнейшего снижения ставки по
депозитам Банком Японии.
По данным газеты Nikkei, японский ЦБ планирует сделать изменение ставки основой монетарной политики в
будущем, поскольку эффективность программы выкупа
облигаций уже близка к своему лимиту. Глава Банка
Японии Харухико Курода и его заместители согласовали
дальнейшее снижение ставки, и этот шаг, вероятно, получит поддержку других членов руководства Центробанка на заседании 20-21 сентября, пишет Nikkei.
Как ожидается, Банк Японии сократит выкуп самых
«длинных» облигаций в рамках действующей программы,
чтобы выровнять кривую доходности бондов.
Курс доллара США относительно иены поднялся в
ходе торгов до 102,9 иены по сравнению с 102,56 иены
по итогам предыдущей сессии.
Стоимость евро к иене увеличилась до 115,5 иены
против 115,07 иены накануне.
Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1225 по
сравнению с $1,1220 на закрытие рынка во вторник.
Инвесторы продолжают внимательно отслеживать все
сигналы в отношении политики Федеральной резервной
системы (ФРС), которая проведет очередное заседание
на следующей неделе, пишет MarketWatch.
Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной
ставки оценивают вероятность ее повышения Федрезервом на сентябрьском заседании лишь в 15%, однако вероятность подъема ставки в декабре оценивается
рынком в 56,5%.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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