Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
1.1.
Повне найменування
“ФІДОБАНК”

1. Загальні відомості
емітента
ПУБЛІЧНЕ

АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО

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 зміну складу посадових осіб емітента.
Наказом ПУАТ «ФІДОБАНК» від 24.09.2012, звільнено з посади головного бухгалтера,
начальника Управління бухгалтерського обліку та податкової звітності, Лук’яненко Ольгу
Михайлівну (згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано), часткою
в статутному капіталі емітента не володіє.
На даній посаді перебувала 21 рік 6 місяців 6 днів.
Посадову особу звільнено на підставі п.1 ст. 41 КЗпП України.
Відповідно до рішення Правління від 24.09.2012 року № 74.4, виконання обов’язків
головного бухгалтера покладено на Зігель Євгенію Володимирівну, (згоди фізичної особи
на оприлюднення паспортних даних не надано), часткою в статутному капіталі ПУАТ
«ФІДОБАНК» не володіє.
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:
1998 – 2003 рік – навчання в Національному аграрному університеті;
2003 – 2005 рік - спеціаліст, провідний спеціаліст відділу реформування
сільськогосподарських
підприємств Департаменту з питань підготовки об’єктів до приватизації та реформування
власності Фонду
Державного Майна України;
2005 – 2007 рік – головний державний податковий ревізор – інспектор Управління
податкового
супроводження
банківських
та
небанківських
фінансово-кредитних
установ
Спеціалізованої державної
податкової інспекції у м. Києві;
2007 – 2008 рік – головний спеціаліст податкового контролю та звітності Управління
бухгалтерського
обліку та звітності ВАТ «Кредитпромбанк»;
2008 – 2010 рік – заступник начальника, начальник відділу обліку ПДВ та інших непрямих
податків
Управління податкового обліку та звітності ПАТ «БАНК ФОРУМ»;
2008 – по 16.08.2012 рік – начальник відділу обліку податку на прибуток Управління
податкового обліку та
звітності ПАТ «БАНК ФОРУМ»;
З 20.08.2012 року начальник відділу податкового обліку ПУАТ «ФІДОБАНК».
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління

______________________

О.Є. Адаріч
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Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
2. Текст повідомлення
25.09.2012 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
32 431 118 100 (тридцяти двох мільярдів чотирьохсот тридцяти одного мільйона ста
вісімнадцять тисяч ста) штук простих іменних акцій ПУАТ „ФІДОБАНК” існуючої номінальної
вартості 0,01 (нуль гривень 01 копійка). Форма існування акцій, що розміщуються –
бездокументарна.
Розмір збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій складає
324 311 181 (триста двадцять чотири мільйони триста одинадцять тисяч сто вісімдесят
одну гривню 00 копійок) гривню. Номінальна вартість однієї простої іменної акції ПУАТ
«ФІДОБАНК» складає 0,01 грн. (нуль гривень 1 копійка). Ціна розміщення акцій складає
0,016 грн. (нуль гривень 1,6 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 – 47,997 %. Співвідношення загальної
суми акцій емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на
дату прийняття рішення про розміщення – 100%.
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 на дату
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК», тобто на 25
вересня 2012 року.
Перший етап розміщення простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» буде проходити з 19
листопада 2012 року по 10 грудня 2012 року.
Другий етап розміщення простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» буде проходити з 11
грудня 2012 року по 13 грудня 2012 року.
Акціонер ПУАТ «ФІДОБАНК» власник простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» має 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» на дату прийняття рішення про розміщення (25.09.2012
р.). Строк реалізації переважного права - з 26 вересня 2012 року по 18 листопада 2012
року.
Конвертація акцій в інші цінні папери не передбачається.

Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримують права, передбачені
законодавчими актами України та статутом Банку.
Мета розміщення акцій – збільшення розміру статутного капіталу та залучення коштів для
здійснення банківських операцій, розвитку банку у напрямках роздрібного бізнесу та
корпоративно-інвестиційного бізнесу.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління

______________________

О.Є. Адаріч

