Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIДОБАНК"
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФIДОБАНК"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14351016

1.4 Місцезнаходження емітента

01601, мiсто Київ, Червоноармiйська, 10

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 238-67-67 238-63-50

1.6 Електронна поштова адреса емітента

info@fidobank.ua

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації

http://fidobank.ua/ua/about/

1.8 Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
2. Текст повідомлення

Вiдповiдно до даних Перелiку акцiонерiв ПУАТ «ФIДОБАНК», складеного станом на 01 сiчня 2014
року та отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України»
21 сiчня 2014 року, пакет простих акцiй ПУАТ «ФIДОБАНК», власником якого є ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА «ФIНАНС АНАЛIТ СЕРВIС»
(код ЄДРПОУ 32338732, мiсцезнаходження: Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинiвська, 1/2) у
розмiрi 74 784 870 908 акцiй загальною номiнальною вартiстю 747 848 709,08 грн. збiльшився на 110
440 000 000 акцiй* та становить 185 224 870 908 простих акцiй, що складає 79,9697 вiдсоткiв
голосуючих акцiй Банку.
Збiльшення розмiру пакета акцiй здiйснено за результатами обмiну (конвертацiї) акцiй
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIДОКОМБАНК» на акцiї ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIДОБАНК» у зв’язку з приєднанням ПАТ «ФКБ БАНК» до
ПУАТ «ФIДОБАНК».
__________________________
*Обiг зазначеної кiлькостi цiнних паперiв обмежений на перiод до отримання свiдоцтва про
реєстрацiю випуску акцiй ПУАТ "ФIДОБАНК" та депонування глобального сертифiката.
Вiдповiдно до даних Перелiку акцiонерiв ПУАТ «ФIДОБАНК», складеного станом на 01 сiчня 2014
року та отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 21
сiчня 2014 року, пакет простих акцiй ПУАТ «ФIДОБАНК», власником якого є компанiя IГНЕС
МАРКЕТИНГ ЛIМIТЕД (IGNACE MARKETING LIMITED, реєстрацiйний номер НЕ127622,
мiсцезнаходження: Кiпр, Нiкосiя Ardanon, 6B, Pallouriotissa, Р. С. 1041, Nicosia, Cyprus) у розмiрi 18
713 776 380 акцiй збiльшився на 27 610 000 000 акцiй* та становить 46 323 776 380 простих iменних
акцiй ПУАТ «ФIДОБАНК», що складає 20,0000 вiдсоткiв голосуючих акцiй Банку.
Збiльшення розмiру пакета акцiй здiйснено за результатами обмiну (конвертацiї) акцiй
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIДОКОМБАНК» на акцiї ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIДОБАНК» у зв’язку з приєднанням ПАТ «ФКБ БАНК» до
ПУАТ «ФIДОБАНК».
___________________________
*Обiг зазначеної кiлькостi цiнних паперiв обмежений на перiод до отримання свiдоцтва про
реєстрацiю випуску акцiй ПУАТ "ФIДОБАНК" та депонування глобального сертифiката.
3. Підпис
Голова Правлiння Адарiч Оександр Євгенiйович підтверджує достовірність інформації, що міститься
у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

