Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні )

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФІДОБАНК”
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14351016
1.4. Місцезнаходження емітента Україна, 01601, м.Київ, вул.Червоноармійська,10.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044)238-67-67; 234-63-50
1.6. Електронна поштова адреса емітента mariya.petrenko@fidobank.ua
Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує
25 відсотків статутного капіталу.
2. Текст повідомлення
30.11.2012 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» прийняті рішення
про збільшення статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій
існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та про приватне розміщення акцій ПУАТ
«ФІДОБАНК».
Загальними зборами прийнято рішення здійснити приватне розміщення додаткових простих іменних
акцій ПУАТ „ФІДОБАНК” у кількості 26 000 000 000 (двадцяти шести мільярдів) штук простих акцій
існуючої номінальної вартості 0,01 (нуль гривень 1 копійка) гривень загальною номінальною вартістю
260 000 000 (двісті шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) гривень. Форма існування акцій, що
розміщуються – бездокументарна.
Розмір статутного капіталу ПУАТ „ФІДОБАНК” збільшується на 260 000 000 (двісті шістдесят
мільйонів гривень 00 копійок) гривень за рахунок додаткових внесків у вигляді грошових коштів шляхом
приватного розміщення додаткових акцій у кількості 26 000 000 000 (двадцяти шести мільярдів) штук
простих акцій існуючою номінальною вартістю 0,01 гривня кожна. В результаті приватного розміщення
статутний капітал ПУАТ «ФІДОБАНК» становитиме 935 688 819 (дев‘ятсот тридцять п‘ять мільйонів
шістсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот дев‘ятнадцять гривень 00 копійок) гривень.
Ціна розміщення складає 0,02 грн. (нуль гривень 2 копійки)
До закінчення розміщення Банк не володітиме інформацією щодо зміни власників значних пакетів
акцій, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше
відсотків акцій та придбання акцій членами уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення
акцій.
Співвідношення суми акцій, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на
дату прийняття рішення про розміщення – 38,479 %. Співвідношення загальної суми акцій емітента, які
знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про розміщення –
100%.
Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримують права, передбачені законодавчими актами
України та статутом Банку.
Оплата акцій додаткового випуску здійснюється виключно грошовими коштами.
Прості іменні акції оплачуються в гривнях, а також у іноземній валюті. Незалежно від форми внесеного
вкладу номінальна вартість простої іменної акції виражається в гривнях.
Перерахування сум з іноземної валюти, унесених в оплату за акції, здійснюється за офіційним курсом
гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату прийняття рішення про
збільшення статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК», тобто на 30 листопада 2012 року.
Перший етап розміщення простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» буде проходити з 27 лютого
2013 року по 20 березня 2013 року.
Другий етап розміщення простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» буде проходити з 21 березня
2013 року по 27 березня 2013 року.
Акціонери ПУАТ «ФІДОБАНК» власники простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» на дату
прийняття рішення про розміщення – 30 листопада 2012 року мають рівне переважне право на придбання
простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» в кількості, пропорційній частці належних йому простих
іменних акцій у загальній кількості простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».
Строк реалізації переважного права - з 03 грудня 2012 року по 26 лютого 2013 року.
Конвертація акцій в інші цінні папери не передбачається.
Мета розміщення акцій – збільшення розміру статутного капіталу та залучення коштів для здійснення
банківських та фінансових операцій, відповідно до чинного законодавства України.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
В. о. Голови Правління
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