ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІДОБАНК»
(ПУАТ «ФІДОБАНК», код за ЄДРПОУ 14351016,
місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 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» (далі - Банк), які відбулись 26 травня
2015 року (Протокол №74) були прийняті рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків
та про приватне розміщення акцій.
Загальна кількість розміщуваних Банком акцій складає 29 164 471 500 (двадцять дев’ять мільярдів сто
шістдесят чотири мільйони чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот) 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» мають рівне переважне право на придбання розміщуваних Банком простих акцій
пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій у статутному капіталі Банку станом
на 26 травня 2015 року. Загальна кількість простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» станом на 26 травня 2015 року
становить 231 618 881 900 (двісті тридцять один мільярд шістсот вісімнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят одна
тисяча дев’ятсот) штук.
Строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання розміщуваних Банком
акцій: Строк реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення триває з
15 червня 2015 року по 07 липня 2015 року включно.
Акціонер ПУАТ «ФІДОБАНК» - власник простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», який має намір
реалізувати своє переважне право на придбання простих іменних акцій, в строк з 15 червня 2015 року по 07 липня
2015 року включно у робочі дні з 11-00 год. до 13-00 год., подає на ім’я Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» заяву
на придбання простих акцій в кількості, що пропорційна частці належних йому простих акцій у загальній кількості
простих 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. Червоноармійська, 10, офіс
1-209, тел. 380 (44) 585-67-11, контактні особи: Тетяна Лобова, Борис Величко.
У заяві акціонера повинно бути зазначене ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження),
кількість цінних паперів, що ним придбаваються, дата складання заяви, контактний телефон. Заява акціонера-фізичної
особи – засвідчується її підписом, заява акціонера-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 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 акцій, щодо яких
прийнято рішення про приватне розміщення, подав заяву на придбання простих акцій повинен перерахувати кошти в
сумі, що дорівнює 100% вартості простих акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», які ним придбаваються, не пізніше дня, що
передує дню початку розміщення простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», тобто до 07 липня 2015 року включно.
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 протягом
п‘яти робочих днів з дати отримання коштів, внесених в оплату за акції, що придбаваються під час реалізації
переважного права, але не пізніше дня, що передує дню початку приватного розміщення.
Голова Правління ПУАТ «ФІДОБАНК»
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