
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 
зміну  акціонерів,  яким  належать  голосуючі  акції,  розмір  пакета  яких  стає  більшим,  меншим  або  рівним 
пороговому значенню пакета акцій.

ІІ. Текст повідомлення
03 січня 2019 року емітент отримав від Центрального депозитарію цінних паперів реєстр власників іменних 

цінних паперів з інформацією щодо зміни розміру пакетів акцій акціонерів, яким належать голосуючі акції емітента.
У зв’язку з реорганізацією ПАТ «ВІЕС Банк» шляхом приєднання до АТ «ТАСКОМБАНК», що призвело до 

збільшення статутного капіталу емітента з 733 000 100,00 грн. до 1 153 000 100,00 грн., змінилися частки у прямому та 
опосередкованому володінні акціями, а саме:

Акціонер  –  компанія  АЛКЕМІ  ЛІМІТЕД,  код  НЕ  211721. Розмір  частки  акціонера  в  загальній  кількості 
голосуючих акцій до зміни пакета акцій – 99,8909%, після зміни пакета акцій - 63,50394%. Дія та яким чином вона 
відбувалась: зменшення частки, володіння – пряме.

Акціонер – компанія БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД, код НЕ 313974. Розмір частки акціонера в загальній кількості 
голосуючих  акцій  до  зміни  пакета  акцій  –  0%,  після  зміни  пакета  акцій  –  36,42671%.  Дія  та  яким  чином  вона  
відбувалась: збільшення частки, володіння – пряме.

Компанія АГІМАНТ ЛІМІТЕД, код НЕ 204580 володіє 99,11% корпоративних прав АЛКЕМІ ЛІМІТЕД, яка 
володіє  63,50394%  статутного  капіталу  емітента.  Розмір  опосередкованої  участі  АГІМАНТ  ЛІМІТЕД  в  загальній 
кількості голосуючих акцій до зміни пакета акцій – 99,8909%, після зміни пакета акцій - 63,50394%. Дія та яким чином 
вона відбувалась: зменшення частки, володіння – опосередковане.

Тігіпко Сергію Леонідовичу належить 100% корпоративних прав у компанії АГІМАНТ ЛІМІТЕД, яка володіє 
99,11%  корпоративних  прав  у  компанії  АЛКЕМІ  ЛІМІТЕД,  яка  володіє  63,50394%  статутного  капіталу  емітента. 
Тігіпко  Сергію  Леонідовичу  належить  99,99% корпоративних  прав  у  компанії  БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД,  яка  володіє 
36,42671% статутного капіталу емітента та 0,89% корпоративних прав у компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД, якому належить 
63,50394% статутного капіталу емітента. Тігіпко Сергій Леонідович є акціонером емітента та прямо володіє 0,00001% 
статутного капіталу емітента. Сукупний (прямий та опосередкований) відсоток участі Тігіпко Сергія Леонідовича в 
загальній кількості голосуючих акцій до зміни пакета акцій – 99,8909%, після зміни пакета акцій - 99,93066%. Дія та 
яким чином вона відбувалась: збільшення частки, володіння – пряме та опосередковане.

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)


