ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІДОБАНК»
(ПУАТ «ФІДОБАНК», код за ЄДРПОУ 14351016,
місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10,
тел.: (044) 238 67 67, факс: (044) 234 63 50)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про можливість реалізації акціонерами переважного права
на придбання акцій додаткової емісії
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК», які відбулись 29 березня 2016 року
(Протокол №77) були прийняті рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та
про приватне розміщення акцій.
Загальна кількість розміщуваних Банком акцій складає 9 000 000 000 (дев’ять мільярдів) штук
простих акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».
Ціна розміщення однієї простої акції становить 0,01 грн. (нуль гривень одна копійка).
Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право: Всі
акціонери ПУАТ «ФІДОБАНК» - власники простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» на дату прийняття
рішення про приватне розміщення – 29 березня 2016 року, мають переважне право на придбання простих
іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» у кількості, пропорційній частці належних їм простих іменних акцій у
загальній кількості простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК». У випадку, якщо кількість акцій, яку планує
придбати акціонер під час реалізації переважного права, не є цілим числом, така кількість округлюється до
цілого числа у бік зменшення.
Загальна кількість простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» станом на 29 березня 2016 року становить
260 783 353 400 штук.
Строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання розміщуваних Банком
акцій:
Строк подання письмових заяв про придбання акцій – з 09:00 год. до 13:00 год. та з 14:00 год. до 17:00 год. 2016
року 30 березня 2016 року.
Акціонер ПУАТ «ФІДОБАНК» - власник простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», який має намір
реалізувати своє переважне право на придбання простих іменних акцій, у зазначений строк подає заяву про
придбання простих іменних акцій в кількості, що пропорційна частці належних йому простих іменних акцій у
загальній кількості простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».
Для оформлення документів, пов'язаних з придбанням акцій, акціонер або його представник повинен особисто
прибути за адресою місцезнаходження ПУАТ «ФІДОБАНК»: Україна, 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська,
буд. 10, офіс 1-209, тел. 380 (44) 585-67-11.
У заяві акціонера повинно бути зазначене ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість
цінних паперів, що ним придбаваються, дата складання заяви, контактний телефон. Заява засвідчується підписом
фізичної особи, заява юридичної особи засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної
особи (у разі її наявності). У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера, до Заяви додаються
документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства України.
Заяви, які надійшли несвоєчасно, Банком не розглядатимуться.
Оплата акцій додаткового випуску здійснюється виключно грошовими коштами.
Кожний акціонер, який в порядку реалізації свого переважного права на придбання простих іменних акцій, щодо
яких прийнято рішення про приватне розміщення, подав заяву на придбання простих акцій, повинен
перерахувати кошти у сумі, що дорівнює 100% вартості простих акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», які ним
придбаваються, 30 березня 2016 року.
Кошти в оплату за прості іменні акції в безготівковій і готівковій формах перераховуються на рахунок
№50041000000001 в ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175, код за ЄДРПОУ 14351016.
ПУАТ «ФІДОБАНК» видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій виключно у
випадку подання належним чином оформленої заяви, своєчасної та повної оплати акцій, що придбаваються під
час реалізації переважного права. Строк видачі письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій не пізніше 18:00 год. 30 березня 2016 року.
Спостережна рада ПУАТ «ФІДОБАНК»

