
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 

2. Код за ЄДРПОУ 21322127 

3. Місцезнаходження 49054, Днiпропетровськ, проспект Кiрова, буд. 46 

4. Міжміський код, телефон та факс (0562)387652 (0562)387660 

5. Електронна поштова адреса j.konoshenkova@radabank.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття 

інформації 

www.radabank.com.ua 

 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 

10 і більше відсотків голосуючих акцій 

II. Текст повідомлення 

12.02.2016 р. ПАТ «АБ «РАДАБАНК» було отримано від депозитарію зведений обліковий реєстр власників 

іменних цінних паперів, з якого стало відомо, що: 

    1) пакет власника акцiй фiзичної особи, який становив 49,8300% статутного капiталу емiтента (розмiр частки 

акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 597 960 000 шт. голосуючих простих iменних акцiй або 59 796 

000,00 грн. за номiналом) зменшився до 49,7176% статутного капiталу емiтента (розмiр частки акцiонера в 

загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 651 300 000 шт. голосуючих простих iменних акцiй або 65 130 000,00  грн. 

за номiналом).  

2)пакет власника акцiй фiзичної особи, який становив 25,1600% статутного капiталу емiтента (розмiр частки 

акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 301 920 000 шт. голосуючих простих iменних акцiй або 30 192 

000,00 грн. за номiналом) збiльшився до 27,0305% статутного капiталу емiтента (розмiр частки акцiонера в 

загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 354 100 000 шт. голосуючих простих iменних акцiй або 35 410 000,00 грн. 

за номiналом). 

3) пакет власника акцiй фiзичної особи, який становив 22,0100% статутного капiталу емiтента (розмiр частки 

акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 264 120 000 шт. голосуючих простих iменних акцiй або 26 412 

000,00 грн. за номiналом) зменшився до 20,5038% статутного капiталу емiтента (розмiр частки акцiонера в 

загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 268 600 000 шт. голосуючих простих iменних акцiй або 26 860 000,00 грн. 

за номiналом). 

III. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

 

 

 

Голова Правлiння                                                   (підпис)                                    Стоянов Сергiй Борисович 

                                                                                    М.П.                                                   15.02.2016 

 

http://www.radabank.com.ua/

