
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 

23.06.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» прийнято рішення про збільшення 

розміру статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 

вартості (70,00 гривень – номінальна вартість кожної акції) за рахунок додаткових внесків на суму, що перевищує 10 

відсотків статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК», а саме збільшення розміру статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» 

на 250 000 030,00 (Двісті п’ятдесят мільйонів тридцять) гривень шляхом проведення розміщення простих іменних 

бездокументарної форми існування акцій АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 3 571 429 (Три мільйони п’ятсот сімдесят одна 

тисяча чотириста двадцять дев’ять) штук. 

Акції розміщуються за ціною 70,00 грн. (сімдесят гривень 00 копійок), що є не нижче номінальної вартості акцій та 

не нижче ринкової вартості акцій (дорівнює 70,00 грн за акцію), що визначена відповідно до вимог Закону України «Про 

акціонерні товариства» та затверджена Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК». 

Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють 

пакетом у розмірі 10 i більше відсотків акцій АТ «ТАСКОМБАНК»: компанія ALKEMI LIMITED (АЛКЕМІ ЛIМIТЕД) 

володіє 8 674 292 акцій, що складає 99,8685 відсотків статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК». 

Співвідношення (у відсотках) суми акцій, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу АТ 

«ТАСКОМБАНК» на дату прийняття рішення – 41,1184%. 

Співвідношення (у відсотках) загальної суми акцій АТ «ТАСКОМБАНК», які знаходяться в обігу, до розміру 

статутного капіталу Банку на дату прийняття рішення – 100%. 

Інформація про права, які отримують власники акцій АТ «ТАСКОМБАНК», що розміщуються:  

-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 України); 

-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 

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. 

Прості акції надають їх власникам однакові права. Акціонери - власники простих акцій Банку також мають і інші 

права, передбачені законодавством України та цим Статутом. Одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для 

вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 

Оплата акцій акціонерами здійснюється виключно грошовими коштами, згідно з чинним законодавством України, за 

рахунок власних коштів акціонерів, в безготівковій формі, в національній валюті. Кошти, залучені від розміщення акцій 

збільшать регулятивний капітал Банку, які планується направити на здійснення статутної діяльності, а саме на проведення 

кредитних операцій для юридичних та фізичних осіб – 100% фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій. 

Конвертація цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про 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) 

К.В. Мелеш 

(ініціали та прізвище керівника) 

                          М. П. 23.06.2017 р. 


