
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова Правлiння       Стоянов Сергiй Борисович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

05.11.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

49054, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд. 46 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

21322127 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0562)387652 (0562)387660 

6. Електронна поштова адреса 

j.konoshenkova@radabank.com.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.11.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

214 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 
08.11.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 

https://www.radabank.com.ua/finansovaya-

otchetnost.html 

в мережі 

Інтернет 
08.11.2018 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів 

Зміст інформації: 

З метою приведення у вiдповiднiсть до змiн, що були внесенi до нормативно –правових актiв Законом України вiд 16.11.2017 №2210-VIII 

«Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України про спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв», 

02.11.2018 позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (протокол № 81) було прийнято рiшення, зокрема, про 

змiну типу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» з публiчного на приватне, змiни 

найменування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», внесення змiн до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНОГО 

БАНКУ «РАДАБАНК» шляхом викладення у новiй редакцiї, у тому числi, якi пов’язанi iз змiною прав акцiонерiв. Статут в новiй редакцiї 

набирає чинностi пiсля погодження Нацiональним банком України та державної реєстрацiї. Опис змiн у Статутi ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що 

пов’язанi зi змiною прав акцiонерiв, а саме: Акцiонери Банку мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами 

Банку, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них. Акцiонери 

Банку мають переважне право на придбання акцiй Банку, що пропонуються їх власником до вiдчуження (крiм продажу) третiй особi. 

 


