
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента:  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21322127 

3. Місцезнаходження емітента: Україна, 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, проспект Кірова, буд. 46. 

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

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

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

http://www.radabank.com.ua 

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 

відсотків статутного капіталу 

2. Текст повідомлення 

Річними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 

«РАДАБАНК» (протокол № 77 від 19.03.2016 р.) прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу на загальну суму 

170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів гривень 00 копійок) шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 

вартості за рахунок залучення додаткових внесків. 

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 19 

березня 2016 року. 

Розміщуються акції прості імені бездокументарної форми існування загальною кількістю 1 700 000 000 (один мільярд 

сімсот мільйонів) штук на суму 170 000 000,00 грн., спосіб розміщення – приватний, серед акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

Статутний капітал ПАТ «АБ «РАДАБАНК» збільшується на 170 000 000,00 грн. до розміру 301 000 000,00 грн. (триста 

один мільйон гривень 00 копійок), номінальна вартість акції 0,10 грн. (Нуль гривень 10 копійок). Цiна розмiщення акцій 

становить 0,10 грн. (Нуль гривень 10 копійок) за одну акцію, що дорівнює номінальній вартості та є не нижчою за ринкову. 

Ринкова вартість визначена суб'єктом оціночної діяльності станом на 15.02.2016 р. та затверджена рішенням Наглядової ради 

(протокол № 14-1 від 26.02.2016 р.). 

Розміщення акцій може призвести до зміни власника великого пакета акцій, частки у статутному капіталі акціонерів, які 

вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, а саме: 

фізична особа володіє 651 300 000 шт. простих іменних акцій, частка в статутному капіталі до розміщення акцій становить 

49,7176%; 

фізична особа володіє 354 100 000 шт. простих іменних акцій, частка в статутному капіталі до розміщення акцій становить 

27,0305%; 

фізична особа володіє 268 600 000 шт. простих іменних акцій, частка в статутному капіталі до розміщення акцій становить 

20,5038%. 

Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на дату прийняття рішення про розміщення складає 129,77 %. 

Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів в обігу до розміру статутного капіталу ПАТ «АБ 

«РАДАБАНК» на дату прийняття рішення про розміщення складає 100 %. 

Акції, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення, надають їх власникам всі права власників простих іменних 

акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК», передбачені Статутом та чинним законодавством України. 

Оплата за акції здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України шляхом їх перерахування на 

рахунок ПАТ «АБ «РАДАБАНК» або готівкою через касу ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

Метою розміщення акцій є збільшення розміру капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Отримані кошти планується в повному 

обсязі спрямувати на надання кредитів юридичним особам і приватним особам-підприємцям, діяльність яких пов`язана з 

розвитком економіки Дніпропетровської області й України в цілому, зокрема, на фінансування експортно-імпортних контрактів, 

розвитку діяльності у сфері послуг, торгівлі, виробництва товарів споживання та засобів виробництва. 

Рішення про розміщення прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», на момент 

прийняття рішення про розміщення інформація щодо придбання акцій, що розміщуються, членами уповноваженого органу, 

відсутня. 

Конвертація цінних паперів не передбачена. 

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї ПАТ «АБ «РАДАБАНК» відсутня. 

 

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством. 

 

Голова Правління ________________ С.Б.Стоянов 

 М.П. 21.03.2016 р. 

 

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

