
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
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: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 09806443
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б.30
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 3932555
5. Електронна поштова адреса: a.karelin@tascombank.com.ua
6.  Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,  яка  додатково  використовується  емітентом  для  розкриття  інформації:  

www.tascombank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: відомості про 
кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення.

ІІ. Текст повідомлення
03 січня 2019 року емітент отримав від Центрального депозитарію цінних паперів інформацію про зміну 

кількості голосуючих акцій.
Дата державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, – 05 грудня 2018 

року.
16 жовтня 2018 року Загальними Зборами акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» прийняте рішення про збільшення 

статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» на 420 000 000,00 грн. з  метою конвертації  акцій ПАТ «ВіЕс Банк» (як 
Банку, що приєднується), в акції АТ «ТАСКОМБАНК» (як Банку – правонаступника). Рішення прийняте на виконання 
Плану реорганізації ПАТ «ВіЕс Банк» шляхом приєднання до АТ «ТАСКОМБАНК».

Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про його збільшення – 733 000 100,00 грн.
Розмір статутного капіталу емітента після його збільшення – 1 153 000 100,00 грн.
Статутний капітал емітента збільшився на 420 000 000,00 грн. або на 57,3%.
Кількість голосуючих акцій станом на дату отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій 

від Центрального депозитарію цінних паперів складає 16 471 430 штук, що складає 100% у загальній кількості акцій 
емітента.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління
_________ 

(підпис)
С.Л. Тігіпко

(ініціали та прізвище керівника)

04.01.2019 р. 
(дата)


