
Повідомлення про реалізацію переважного права акціонера-власника простих акцій  

АТ «ТАСкомбанк» на придбання акцій, що пропонуються до розміщення 
 

Відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСкомбанк» (без номера) від 15 

серпня 2012 року прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу АТ «ТАСкомбанк» на 

загальну суму 55 000 000,00 (П’ятдесят п’ять мільйонів) гривень шляхом збільшення кількості акцій 

існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та здійснити закрите (приватне) 

розміщення акцій АТ «ТАСкомбанк». 

 

Найменування та місцезнаходження АТ «ТАСкомбанк», номер телефону, електронна 

пошта:   

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «ТАСкомбанк». 

Скорочене найменування: АТ «ТАСкомбанк». 

Місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 15 „А”. 

Телефон: (44) 393-25-55. 

Електронна пошта: a.karelin@tascombank.com.ua 

 

Розмір статутного капіталу АТ «ТАСкомбанк»: 165 000 000 (Сто шістдесят п’ять мільйонів) 

гривень. 

 

Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, номінальна вартість однієї 

акції, форма існування акцій, що планується до розміщення: 

Пропонуються до розміщення 1 100 000 (Один мільйон сто тисяч) штук простих іменних акцій 

бездокументарної форми існування акції, номінальною вартістю 50,00 (П’ятдесят) гривень кожна. 

 

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення:  

55 000 000,00 (П’ятдесят п’ять мільйонів) гривень. 

 

Строк та порядок реалізації  переважного права акціонера на придбання акцій щодо яких 

прийнято рішення про розміщення, правила визначення кількості акцій, на придбання яких 

акціонер має переважне право:  

Акції розміщуються (реалізуються) за ціною 50,01 (П’ятдесят гривень 01 копійка) гривень, що  

перевищує номінальну вартість акцій, та дорівнює ринковій вартості акцій, що визначена суб’єктом 

оціночної діяльності. 

Акціонер, власник простих акцій, може реалізувати своє переважне право на придбання акцій, 

що розміщуються, у кількості,  що  пропорційна частці належних йому простих акцій у загальній 

кількості простих акцій АТ «ТАСкомбанк» на дату прийняття рішення про розміщення, тобто станом 

на 15 серпня 2012 року.  

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких 

прийнято рішення про розміщення, здійснюється за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Петлюри 

Симона, 30, АТ «ТАСкомбанк», в строк з 15 жовтня 2012 року по 02 листопада 2012 року (включно). 

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, в строк з 15 жовтня 2012 року по 

02 листопада 2012 року (включно) подають письмову заяву на ім’я Голови Правління АТ 

«ТАСкомбанк», в якій зазначається: прізвище, ім’я, по батькові (повне найменування) заявника, його 

адреса місця проживання (місце реєстрації/місцезнаходження), поштова адреса, ідентифікаційний 

номер (ідентифікаційний код), кількість і номінальна вартість акцій, якою володіє акціонер, кількість 

акцій, яку він бажає придбати. Заява від фізичної особи підписується нею особисто; заява від імені 

юридичної особи підписується її керівником (уповноваженою ним особою) та скріплюється печаткою 

юридичної особи. До заяви на придбання акцій АТ «ТАСкомбанк» особа, яка має намір придбати акції, 

додає документи, встановлені вимогами Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, 

відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого Постановою Правління НБУ від 08.09.2011 р. 

№306. 

Акціонери здійснюють 100 % оплату за акції в грошовій формі шляхом перерахування коштів 

на наступний рахунок для безготівкової та готівкової оплати в національній валюті: рахунок 

№36306031001 в АТ «ТАСкомбанк», м. Київ, код банку 339500, код ЄДРПОУ 09806443. 

Заява та перераховані кошти приймаються АТ «ТАСкомбанк» не пізніше дня, що передує дню 

початку закритого (приватного) розміщення акцій. АТ «ТАСкомбанк» на підставі отриманих від 

акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ним 



придбаваються, видає письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 

робочих днів з дати отримання відповідних коштів АТ «ТАСкомбанк», але не пізніше дня, що передує 

дню початку приватного розміщення акцій.   

 

Строк прийняття письмових підтверджень про відмову від реалізації акціонерами свого 

переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення: 

Умови розміщення акцій не передбачають надання акціонером Банку письмового повідомлення 

про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій у разі такої відмови. У разі, 

якщо акціонер не звернувся до Банку з заявою на придбання акцій в строк з 15 жовтня 2012 року по 02 

листопада 2012 року (включно), це означає, що такий акціонер відмовився від використання свого 

переважного права на придбання акцій. 

 

Адреса місця, дати початку та закінчення проведення закритого (приватного) розміщення 

акцій: 

Закрите (приватне) розміщення акцій проводитиметься за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. 

Петлюри Симона, 30, з 05 листопада 2012  року по 13 листопада 2012 року (включно). 

Дата початку проведення 1-го етапу закритого (приватного) розміщення акцій серед акціонерів, 

які реалізували своє переважне право: 05 листопада 2012 року. 

Протягом 1-го етапу розміщення укладається договір купівлі-продажу акцій з акціонером, який 

реалізував своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення (надав заяву та 

сплатив повну вартість акцій, що ним придбаваються).  

Дата закінчення проведення 1-го етапу закритого (приватного) розміщення акцій:  09 листопада 

2012  (включно). 

Після завершення 1-го етапу закритого (приватного) розміщення здійснюється розміщення 

серед акціонерів акцій, що залишилися не розміщеними на першому етапі. 

Дата початку проведення 2-го етапу закритого (приватного) розміщення акцій: 12 листопада 

2012 року. 

На цьому етапі розміщення заяви на придбання акцій приймаються від акціонерів 

(уповноважених осіб) і задовольняються в порядку черговості їх надходження до Банку до вичерпання 

запланованого обсягу розміщення.  

Всі заяви розглядаються виключно в межах кількості акцій, що залишились після реалізації 

акціонерами свого переважного права, та не перевищують розміру оголошеного додаткового випуску 

акцій. Заяви, що надійшли після того, як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного 

додаткового випуску акцій, не задовольняються. 

На підставі поданих заяв, між АТ «ТАСкомбанк» і акціонерами укладаються договори купівлі-

продажу акцій, акціонери здійснюють повну оплату за акції, що ним придбаваються, в грошовій формі 

шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок, але не пізніше дня, що передує дню 

затвердження Спостережною Радою АТ «ТАСкомбанк» результатів закритого (приватного) 

розміщення акцій. 

Дата закінчення проведення закритого (приватного) розміщення акцій: 13 листопада 2012  року 

(включно). 

 

Перелік уповноважених осіб із зазначенням наданих їм повноважень та визначення місця 

і порядку здійснення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання 

акцій: 

Голові Правління АТ «ТАСкомбанк» надані наступні повноваження:  

 проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання 

акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 

 проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; 

 проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право 

вимагати здійснення викупу АТ «ТАСкомбанк» належних їм акцій. 

 

 

З повагою,  

Голова Правління АТ «ТАСкомбанк»                                                   В.В. Дубєй 


