Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 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 III або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: прийняття
рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу.
II. Текст повідомлення
Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 09.06.2017р. прийнято рішення про розміщення
цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК».
Вид, тип, кількість та сума цінних паперів – 100 000 (Сто тисяч) іменних відсоткових звичайних
(незабезпечених) облігацій серії F номінальною вартістю 1 000 (Одна тисяча) грн. кожна на суму 100 000 000 (Сто
мільйонів) грн. Спосіб розміщення - публічне розміщення. Розміщення відбувається самостійно без залучення
торговця цінними паперами через організатора торгівлі (фондову біржу).
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; власники облігацій не мають права брати участь в управління
Емітентом.
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 F 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.
На дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів співвідношення суми облігацій АТ
«ТАСКОМБАНК» серії F, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента складає 16,45%.
На дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів співвідношення загальної суми цінних паперів
АТ «ТАСКОМБАНК», які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу складає 132,89%.
Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення
цінних паперів; відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють: Голова Спостережної
Ради, Член Спостережної Ради Тігіпко Сергій Леонідович, володіє 1 (однією) акцією АТ «ТАСКОМБАНК»; Член
Спостережної Ради Попенко Сергій Павлович, володіє 13 (тринадцятьма) акціями АТ «ТАСКОМБАНК»; Член
Спостережної Ради Ястремська Наталія Євгенівна, володіє 1 (однією) акцією АТ «ТАСКОМБАНК»; Член
Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанівна, акціями АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє, незалежний член
Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК»; Член Спостережної Ради Максюта Анатолій Аркадійович, акціями АТ
«ТАСКОМБАНК» не володіє, незалежний член Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
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.
Конвертація цінних паперів умовами публічного розміщення не передбачена.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона
несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Т.в.о. Голови Правління

______________
(підпис)

М. П.

К.В. Мелеш
(ініціали та прізвище керівника)

12.06.2017 р.

