ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIДОБАНК"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIДОБАНК"

Код за ЄДРПОУ

14351016

Місцезнаходження

01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10

Міжміський код, телефон та факс

(044) 238-67-67, (044) 234-63-50

Електронна поштова адреса

info@fidobank.ua

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

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

Вид особливої інформації

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

1. Вiдповiдно до даних Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ФIДОБАНК", складеного станом на 22 жовтня 2015 року та отриманого вiд Публiчного
акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" 27 жовтня 2015 року, частка акціонера у
статутному капіталі ПУАТ "ФIДОБАНК", власником якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА "ФIНАНС АНАЛIТ СЕРВIС" (мiсцезнаходження:
Україна, 01054, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 33-Б, приміщення №13, код за
ЄДРПОУ 32338732), у розмiрi 185 214 870 908 простих акцiй загальною номiнальною вартiстю 1 852 148
709,08 грн. зменшилась з 79,9654 вiдсоткiв до 71,0225 вiдсотка без зміни кількості та загальної
номінальної вартості голосуючих акцій ПУАТ "ФIДОБАНК".
Зміни відбулись внаслідок збільшення розміру статутного капіталу ПУАТ "ФIДОБАНК" шляхом
розміщення додаткових акцій.
2. Вiдповiдно до даних Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ФIДОБАНК", складеного станом на 22 жовтня 2015 року та отриманого вiд Публiчного
акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" 27 жовтня 2015 року, частка акціонера у
статутному капіталі ПУАТ "ФIДОБАНК", власником якої є IGNACE MARKETING LIMITED (ІГНЕС
МАРКЕТИНГ ЛІМІТЕД) (мiсцезнаходження: Арданон, 6Б, Паллуріотісса, п/с 1041, Нікосія, Кіпр
(Ardanon, 6B, Pallouriotissa, P.O. Box 1041, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер НЕ127622), у розмірі
46 323 776 380 простих акцій загальною номiнальною вартiстю 463 237 763,80 грн., що складала 20,0000
відсотків, збільшилась на 16 264 228 436 акцій та становить 62 588 004 816 голосуючих акцiй ПУАТ
"ФIДОБАНК" загальною номiнальною вартiстю 625 880 048, 16 грн., що складає 24,0000 відсотка.
Зміни відбулись внаслідок збільшення розміру статутного капіталу ПУАТ "ФIДОБАНК" шляхом
розміщення додаткових акцій.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова Правлiння

Адарiч Олександр Євгенiйович

