
 

Повідомлення про розміщення цінних паперів на суму,  

що перевищує 25 відсотків статутного капіталу  

АТ «ТАСКОМБАНК» 

 (код ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження 04073, м. Київ, вул. Куренівська, б. 15 А,  

тел./факс (44) 3932555, e-mail: a.karelin@tascombank.com.ua,  www. tascombank.com.ua) 
 

Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 28.03.2013р. прийнято рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК». 

Місце проведення засідання Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 28.03.2013р.: Україна, м. 

Київ, вул. Куренівська, буд.15-А. 

Дата складання і номер протоколу засідання Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК»: протокол 

№28032013/1 від 28.03.2013р. 

На засіданні Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» були присутні чотири з чотирьох членів 

Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», таким чином засідання Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» 

було правомочним. 

За результатами обговорення прийняте рішення затвердити Рішення про відкрите (публічне) 

розміщення облігацій АТ «ТАСКОМБАНК». Голосували «ЗА» - чотири члени Спостережної Ради АТ 

«ТАСКОМБАНК». Рішення прийняте чотирма голосами, що становить 100% голосів присутніх на засіданні 

членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК». 

Вид, кількість та сума цінних паперів – 100 000 (Сто тисяч) іменних відсоткових звичайних 

(незабезпечених) облігацій серії D номінальною вартістю 1 000 (Одна тисяча) грн. кожна на суму 

100 000 000 (Сто мільйонів) грн. 

Спосіб розміщення - відкрите (публічне) розміщення. Розміщення відбувається самостійно без 

залучення торговця цінними паперами через організатора торгівлі. 

Форма існування облігацій, що розміщуються – бездокументарна. 

Переважне право на придбання облігацій акціонерам АТ «ТАСКОМБАНК» або іншим особам не 

надається. 

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що 

розміщуються: 
- право купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; 

- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; 

- право надати облігації емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії; 

- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість 

облігацій відповідно до умов їх емісії в кінці кожного відсоткового періоду; 

- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству. 

Дата початку погашення облігацій – 21.05.2018 р.  

Дата закінчення погашення облігацій – 22.05.2018 р.  

Спосіб оплати цінних паперів – у грошовій формі в національній валюті 

України гривні. 

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих 

коштів – кошти залучені від розміщення облігацій серії D використовуватимуться за 

такими напрямами: 
- на проведення кредитних операцій для юридичних та фізичних осіб – 90% від фактично залучених 

коштів; 

- на  проведення операцій з цінними паперами – 10% від фактично залучених коштів. 

Дата початку розміщення облігацій – 27.05.2013 року. 

Дата закінчення розміщення облігацій – 25.11.2013 року, або дата 

розміщення останньої облігації, якщо таке розміщення відбулось до 25.11.2013 

року. 

На дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів співвідношення 

кількості облігацій АТ «ТАСКОМБАНК», які розміщуються, до загальної кількості 

облігацій в обігу складає 50%. 

На дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів співвідношення 

вартості облігацій АТ «ТАСКОМБАНК» в обігу з урахуванням облігацій, які 



 

розміщуються, до розміру статутного капіталу складає 136,36%. 

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення 

облігацій, для формування та поповнення статутного капіталу, а також для покриття 

збитків від господарської діяльності. 

Потенційними покупцями облігацій є юридичні та фізичні особи, резиденти 

та нерезиденти України. 

Рішення про розміщення цінних паперів прийнято Спостережною Радою АТ 

«ТАСКОМБАНК». На дату прийняття рішення відсутня інформація щодо 

прогнозованої кількості цінних паперів, які планує придбати кожен член 

Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК». 

Конвертація цінних паперів умовами відкритого (публічного) розміщення не 

передбачена.  

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

Голова Правління Дубєй Володимир Володимирович 

 


