
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: факти 

лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі. 

II. Текст повідомлення 

11 січня 2016 року емітенту стало відомо, що акції іменні прості АТ «ТАСКОМБАНК» переведені з 12 січня 

2016 року з Котирувального списку ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 2-го рівня лістингу до списку позалістингових 

паперів Біржового Списку ПАТ «Фондова біржа ПФТС» в зв’язку із невиконням п.5.30.14 Правил ПАТ «Фондова 

біржа ПФТС», а саме порушення Правил Біржі в частині невідповідності умовам перебування цінних паперів у 

Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу. 

Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС», 

номінальна вартість 1 акції – 70,00 гривень, 

кількість акцій – 4 400 000 штук. 

номінальна вартість акцій – 308 000 000,00 гривень, 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру 

конкретного випуску цінних паперів – 100%. 

Випуск акцій АТ «ТАСКОМБАНК» зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку 15 грудня 2015 року, свідоцтво №148/1/2015. 

Тип – акції іменні прості бездокументарні. 

Рішення про зміну рівня лістингу було прийнято ПАТ «Фондова біржа ПФТС». 

Власники акцій мають права, передбачені чинним законодавством України, зокрема: 

- в порядку, встановленому Статутом та законодавством України, брати участь в управлінні справами Банку 

особисто або через своїх уповноважених представників шляхом участі в Загальних Зборах акціонерів чи через 

обрання до складу органів управління Банку; 

- брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди) за рішенням Загальних Зборів 

акціонерів (за винятками, передбаченими законодавством); 

- переважне  право  на придбання додатково  випущених  Банком  акцій у випадку приватного розміщення 

акцій Банку; 

- вимагати викупу Банком всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках та порядку, що передбачені 

чинним законодавством України; 

- вийти зі складу акціонерів Банку шляхом відчуження акцій Банку; 

- одержувати інформацію про діяльність Банку в порядку, встановленому законодавством України та 

відповідними внутрішніми документами Банку; 

- самостійно розпоряджатися акціями, які належать йому на праві власності: продавати, передавати, дарувати, 

заповідати, заставляти акції з обов'язковою реєстрацією змін у Реєстрі акціонерів та повідомленням про це 

Банку; 

- на отримання, в разі ліквідації Банку частини майна (або його вартості), яке залишилось після задоволення 

вимог інших кредиторів Банку, в розмірі, пропорційному вартості належних кожному з акціонерів акцій; 

- володіти іншими правами, передбаченими чинним законодавством України та Статутом Банку. 

 

У лістингу продовжують бути облігації процентні іменні незабезпечені (звичайні) серії С: 

Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС», 

номінальна вартість 1 облігації – 1000,00 гривень, 

кількість облігацій – 100 000 штук. 

номінальна вартість облігацій – 100 000 000,00 гривень, 

Форма існування – бездокументарна. 

Власники облігацій серії С мають права, передбачені чинним законодавством України, зокрема: 

- отримання відсотків по облігаціях у розмірах і строки, визначені порядком  виплати відсоткового доходу по 

облігаціях; 

- відшкодування номінальної вартості облігацій при настанні терміну погашення облігацій; 

- вільного розпорядження облігаціями, зокрема продажу, обміну, дарування, заповіту, передачі у заставу тощо; 

- право пред’явлення облігацій серії С для дострокового викупу відповідно до порядку дострокового викупу 

облігацій; 

- інші права, визначені чинним законодавством України. 

 



У лістингу продовжують бути облігації процентні іменні незабезпечені (звичайні)  серії D: 

Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС», 

номінальна вартість 1 облігації – 1000,00 гривень, 

кількість облігацій – 100 000 штук. 

номінальна вартість облігацій – 100 000 000,00 гривень, 

Форма існування – бездокументарна. 

Власники облігацій серії D мають права, передбачені чинним законодавством України, зокрема: 

- 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. 

 

У лістингу продовжують бути облігації процентні іменні незабезпечені (звичайні)  серії Е: 

Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС», 

номінальна вартість 1 облігації – 1000,00 гривень, 

кількість облігацій – 100 000 штук. 

номінальна вартість облігацій – 100 000 000,00 гривень, 

Форма існування – бездокументарна. 

Власники облігацій серії Е мають права, передбачені чинним законодавством України, зокрема: 

- 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. 

 

Інших цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, немає.  

 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 

несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

 

2. Голова Правління  В.В. Дубєй 

 

   11.01.2016 р. 


