
Шановні акціонери! 
На виконання вимог статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ 

«ТАСкомбанк» доводимо до Вашого відома підсумки голосування на позачергових Загальних 

зборах акціонерів АТ «ТАСкомбанк», які відбулись 15.08.2012 року: 

 
№ 

з/п 

Питання порядку денного Підсумки голосування 

1 Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних 

зборів акціонерів та затвердження регламенту 

роботи Загальних зборів акціонерів 

«За» – 3 288 577 голосів; 

«Проти» – 0 голосів; 

«Утрималися» – 0 голосів.  

Рішення прийнято. 
2 Про збільшення статутного капіталу АТ 

«ТАСкомбанк» шляхом приватного розміщення 

додаткових акцій існуючої номінальної вартості за 

рахунок додаткових внесків. 

«За» – 3 288 577 голосів; 

«Проти» – 0 голосів; 

«Утрималися» – 0 голосів.  

Рішення прийнято. 
3 Про приватне розміщення акцій «За» – 3 288 577 голосів; 

«Проти» – 0 голосів; 

«Утрималися» – 0 голосів.  

Рішення прийнято. 
4 Про затвердження переліку інвесторів, серед яких 

передбачено розміщення акцій, щодо яких 

прийнято рішення про приватне розміщення 

«За» – 3 288 577 голосів; 

«Проти» – 0 голосів; 

«Утрималися» – 0 голосів.  

Рішення прийнято. 
5 Про визначення уповноваженого органу АТ 

«ТАСкомбанк», якому надаються повноваження 

щодо: 

 прийняття рішення про дострокове закінчення 

приватного розміщення акцій (у разі якщо 

запланований обсяг акцій буде розміщено 

достроково та повністю оплачено); 

 затвердження результатів приватного 

розміщення акцій; 

 прийняття рішення про відмову від розміщення 

акцій; 

 повернення внесків, унесених в оплату за 

акції, у разі незатвердження у встановлені 

законодавством строки результатів приватного 

розміщення акцій органом АТ «ТАСкомбанк», 

уповноваженим приймати таке рішення, або у 

разі невнесення (незатвердження) у 

встановлені законодавством строки змін до 

статуту, пов'язаних із збільшенням статутного 

капіталу АТ «ТАСкомбанк» з урахуванням 

результатів розміщення акцій, або у разі 

прийняття рішення про відмову від розміщення 

акцій; 

 письмового повідомлення кожного акціонера, 

який має переважне право на придбання 

розміщуваних АТ «ТАСкомбанк» акцій, про 

можливість реалізації такого права та 

опублікування повідомлення про це в 

офіційному друкованому органі 

«За» – 3 288 577 голосів; 

«Проти» – 0 голосів; 

«Утрималися» – 0 голосів.  

Рішення прийнято. 

6 1. Про визначення уповноважених осіб, яким 

надаються повноваження: 

 отримувати від акціонерів письмові 

підтвердження про відмову від використання 

свого переважного права на придбання акцій, 

стосовно яких прийняте рішення про 

розміщення (у разі якщо це буде передбачено 

умовами приватного розміщення акцій); 

 проводити дії щодо забезпечення реалізації 

акціонерами свого переважного права на 

придбання акцій, стосовно яких прийнято 

«За» – 3 288 577 голосів; 

«Проти» – 0 голосів; 

«Утрималися» – 0 голосів.  

Рішення прийнято. 



рішення про розміщення; 

 проводити дії щодо забезпечення приватного 

розміщення акцій; 

 проводити дії щодо здійснення обов'язкового 

викупу акцій у акціонерів, які реалізують 

право вимагати здійснення викупу АТ 

«ТАСкомбанк» належних їм акцій 

 
Довідки за телефоном (44) 393-25-55. 


