
Повідомлення  

про можливість реалізації переважного права акціонерами  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 

«РАДАБАНК»  при додатковій емісії акцій  

 

24.04.2015 року річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»  (далі - 

Товариство) (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21322127, місцезнаходження: 49054, 

Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, проспект Кірова, будинок 46) прийняті 

рішення про збільшення розміру статутного капіталу за рахунок додаткових внесків 

шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про 

приватне розміщення акцій. 

На виконання вимог ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» ПАТ «АБ 

«РАДАБАНК» повідомляє акціонерів про можливість реалізації ними свого переважного 

права придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних 

кожному акціонеру ПАТ «АБ «РАДАБАНК» простих акцій у загальній кількості простих 

акцій ПАТ «АБ «РАДАБАНК».  

Загальна кількість розміщуваних Товариством акцій: пропонуються до 

розміщення прості іменні акції у кількості 110 000 000 (сто десять мільйонів) штук. 

Ціна розміщення: 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок). Розміщення акцій 

здійснюється за їх номінальною вартістю.   

Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер 

має переважне право: Переважне право на придбання акцій додаткової емісії надається 

акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення пропорційно 

частці належних їм акцій у загальній кількості акцій Товариства. Переважне право на 

придбання акцій реалізують особи, що є акціонерами ПАТ «АБ «РАДАБАНК»   на дату 

прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення 

акцій, тобто станом на 24.04.2015 р.  

Строк і порядок реалізації акціонером свого переважного права: Письмові заяви 

подаються у термін з 29.07.2015р. по 19.08.2015р. уповноваженій особі – Голові 

Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК»  Стоянову Сергію Борисовичу за місцезнаходженням 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК»  (49054, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, 

проспект Кірова, буд. 46, приймальня Голови Правління). У заяві акціонера повинно бути 

зазначено його П.І.Б. (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість 

цінних паперів, що ним придбаваються. Заяви на придбання акцій подаються особисто 

заявником або уповноваженою ним особою.  

Заяви реєструються у Книзі реєстрації заяв відповідно до дати та часу отримання 

цього документа уповноваженою особою ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Заяви приймаються не 

пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками, тобто 

не пізніше  19.08.2015р. 

Протягом строку реалізації переважного права (з 29.07.2015р. по 19.08.2015р.) 

акціонери вносять виключно грошові кошти в національній валюті України у сумі, яка 

дорівнює вартості акцій, що ними придбаваються, та не пізніше дня, що передує дню 

початку укладення договорів з першими власниками, тобто не пізніше  19.08.2015р., 

надають уповноваженій особі ПАТ «АБ «РАДАБАНК» платіжний документ,  який 

підтверджує здійснення внеску. Кошти в оплату за акції перераховуються на рахунок ПАТ 

«АБ «РАДАБАНК» «Внески за незареєстрований статутний капітал» № 50046000000001 в 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» міста Днiпропетровська, код банку 306500, код ЄДРПОУ 

21322127. 

Уповноважена особа – Голова Правління Стоянов Сергій Борисович на підставі 

отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості 

акцій, що ними придбаваються, видає письмові зобов’язання  про продаж відповідної 

кількості акцій   протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів 

товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими 

власниками (тобто не пізніше  19.08.2015р.). 

В подальшому протягом першого етапу укладення договорів з першими власниками 

у процесі приватного розміщення акцій (з 20.08.2015р. по 01.09.2015р.) з акціонером 



укладається договір купівлі-продажу акцій щодо яких акціонером під час реалізації 

переважного права  була надана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, 

відповідно до умов розміщення акцій. Договори укладаються у робочі дні з 10:00 до 16:00 

за місцезнаходженням емітента. Відповідальна особа за укладання договорів купівлі-

продажу акцій - Голова Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Фізичні особи  для укладення 

договору повинні надати засвідчені власником копії заповнених сторінок паспорту та 

довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків.  

 


