
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 

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

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21322127 

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

46. 

1.5. Міжміський код та телефон, факс емітента: (0562)387660; (0562)323673 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: i.merkulov@radabank.com.ua 

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

http://www.radabank.com.ua 

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

відсотків статутного капіталу 

1.9. Дата вчинення дії: 23.09.2011 

1.10. Повідомлення розміщено у стрічці новин: 26.09.2011 19:01:00 

2. Текст повідомлення 

На позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», які відбулися 23.09.2011 р. було прийнято рішення 

(Протокол № 70 від 23.09.2011 р.) про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на загальну суму 

40 000 000,00 грн. (Сорок мільйонів гривень 00 копійок) шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 

вартості за рахунок залучення додаткових внесків, а саме: 

1. Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 23 

вересня 2011 року. 

2. Назва органу, що прийняв таке рішення: позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК». 

3. Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення: розміщуються акції загальною кількістю 400 000 000 штук на 

суму 40 000 000,00 грн., спосіб розміщення – закритий (приватний), серед акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

4. Тип цінних паперів, що розміщуються – прості; форма існування цінних паперів, що розміщуються – бездокументарна. 

5. Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: статутний капітал 

збільшується на 40 000 000,00 грн. до розміру 120 000 000,00 грн., номінальна вартість акції 0,10 грн. Акції розміщуються за 

ціною, яка визначається як ринкова вартість акції, але не може бути нижчою за її номінальну вартість – 0,10 грн. Ринкова 

вартість цінних паперів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що затверджена Наглядовою радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК», визначена 

на підставі оцінки незалежного оцінювача та дорівнює 0,10 грн. Ціна однієї акції, за якою буде здійснюватись розміщення 

акцій, затверджена Загальними зборами акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та дорівнює номінальній вартості акцій - 0,10 

грн. 

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 408 000 000 шт. акцій, частка в статутному капіталі до розміщення акцій становить 51,0000 %; 

фізична особа володіє 208 000 000 шт. акцій, частка в статутному капіталі до розміщення акцій становить 26,0000 %; 

фізична особа володіє 160 000 000 шт. акцій, частка в статутному капіталі до розміщення акцій становить 20,0000 %. 

6. Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, та загальної суми цінних паперів в обігу, 

до розміру статутного капіталу емітента: 

- співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 

на дату прийняття рішення про розміщення складає 50 %. 

- співвідношення загальної суми цінних паперів в обігу до розміру статутного капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на дату 

прийняття рішення про розміщення складає 100 %. 

7. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: 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. 

8. Спосіб оплати цінних паперів: 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». 

9. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: збільшення розміру регулятивного 

капіталу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», отримані кошти будуть використані на цілі визначені Статутом ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

10. Прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які 

придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються: рішення про розміщення прийнято позачерговими 

Загальними зборами акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», на момент прийняття рішення про розміщення інформація щодо 

придбання акцій, що розміщуються, членами уповноваженого органу, відсутня. 

11. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: конвертація акцій не передбачається. 

12. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: проспект емісії відсутній у зв’язку з закритим (приватним) 

розміщенням акцій. У визначені законодавством строки ПАТ «АБ «РАДАБАНК» забезпечить персональне повідомлення 

акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 

рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, а також опублікування відповідного повідомлення в офіційному 

друкованому виданні ДКЦПФР. 

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 ________________ В.А. Данільян 

 М.П. 26.09.2011 р. 

mailto:i.merkulov@radabank.com.ua
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