
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: зміна власників
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення
19 червня 2017 року емітенту було повідомлено особою, яка здійснює облік права власності на акції емітента у

депозитарній системі України, про зміну частки власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих
акцій.

Акціонер – компанія АЛКЕМІ ЛІМІТЕД, код – НЕ211721, місцезнаходження Діагору, 4, КЕРМІА КОРТ, 1й
поверх, Квартира/Офіс 104, поштовий індекс 1097, Нікосія, Кіпр. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій
та в загальній кількості голосуючих акцій до зміни пакета акцій – 99,7404%, після зміни пакета акцій - 99,8685%.
Розмір пакета акцій акціонера до зміни пакета акцій – 307 200 390,00 грн. (4 388 577 акцій),  розмір пакета акцій
акціонера після зміни пакета акцій – 607 200 440,00 грн. (8 674 292 акцій).

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)

К.В. Мелеш
(ініціали та прізвище керівника)

                         М. П. 19.06.2017 р.
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