Облігації АТ «ТАСКОМБАНК»
АТ «ТАСКОМБАНК» пропонує своїм клієнтам диверсифікувати свої вклади шляхом придбання
облігацій

АТ

«ТАСКОМБАНК».

На

сьогодні

в

обігу

знаходяться

випуски

облігацій

АТ

«ТАСКОМБАНК» серій F та G обсягом по 100 млн. грн. кожний.
Стисла характеристика випусків:
Облігації

Серія F

Серія G

100 000 000,00 грн

100 000 000,00 грн

відкритий

Публічний

1 000,00 грн

1 000,00 грн

5 років

5 років

річна

Річна

номінал

Номінал

17,5%

18%

щоквартально

щоквартально

Дата початку розміщення

15.08.2017

22.08.2014

Дата погашення

10.08.2022

09.08.2019

Обсяг випуску
Тип випуску
Номінал однієї облігації
Загальний строк обігу
Оферта
Ціна викупу за офертою
Номінальна відсоткова ставка на поточний рік обігу
Періодичність
виплати відсотків

12 лютого 2020 р., 13 травня
2020 р., 12 серпня 2020 р., 11
листопада 2020 р., 10 лютого
2021 р., 12 травня 2021 р., 11

11.02.2020, 12.05.2020,
Дати виплати відсотків, що залишилися до
погашення

серпня 2021 р., 10 листопада

11.08.2020, 10.11.2020,
09.02.2021, 11.05.2021,
10.08.2021, 09.11.2021,
08.02.2022, 10.05.2022, 09.08.2022

2021 р., 09 лютого 2022 р., 11
травня 2022 р., 10 серпня 2022
р., 09 листопада 2022 р., 08
лютого 2023 р., 10 травня 2023
р., 09 серпня 2023 р., 08
листопада 2023 р., 07 лютого
2024 р., 08 травня 2024 р.

Проспект емісії облігацій серії F
Свідоцтво про випуск облігацій серії F



Відсоткова ставка з другого року обігу встановлюється банком з урахуванням ринкової
кон'юнктури, проте не може бути нижче облікової ставки Національного банку України (серія F)
або 1/2 облікової ставки Національного банку України (серія G).



Реалізація облігацій на вторинному ринку не має прив'язки до номінальної відсоткової ставки та
відбувається на поточних ринкових умовах. Також Ви маєте можливість придбати облігації на
умовах їх дострокового викупу на взаємовигідний для обох сторін строк.



Облігації АТ «ТАСКОМБАНК» входять до котирувального списку другого рівня лістингу на біржі
ПФТС.



Обіг облігацій можливий як на біржовому, так і на позабіржовому ринках.



Облігації можуть бути реалізовані фізичним та юридичним особам, резидентам та нерезидентам
України.



Облігаціям присвоєно рейтинг інвестиційного рівня авторитетним рейтинговим агентством.
За додатковою інформацією звертайтесь до відділу цінних паперів департаменту операцій на
фондовому ринку АТ «ТАСКОМБАНК», контактний телефон: (044) 393-25-55

