
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

 ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Банк 
iнвестицiй та заощаджень" 

2. Код за ЄДРПОУ 33695095 
3. Місцезнаходження 04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-70-28 (044) 207-70-22 
5. Електронна поштова адреса info@bisbank.com.ua 

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

 

7. Вид особливої інформації 
Прийняття рішення про розміщення цінних 
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків 
статутного капіталу 

  

II. Текст повідомлення 

Згiдно протоколу №10 загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2014 року прийнято 
рiшення про приватне розмiщення 250 000 штук простих iменних акцiй ПАТ «Банк 
iнвестицiй та заощаджень» (надалi – Банк) загальною номiнальною вартiстю 250 000 
000,00 грн. 
Розмiщення акцiй здiйснюється за цiною 1 000,00 (одна тисяча гривень 00 копiйок) 
гривень за одну акцiю, що дорiвнює номiнальнiй вартостi та ринковiй вартостi однiєї 
акцiї, яка затверджена рiшенням Спостережної Ради Банку вiд 16 квiтня 2014 року. 
Ринкова вартiсть акцiй визначалась суб’єктом оцiночної дiяльностi ПП „Саната” 
(Сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi вiд 14.07.11р. № 12193/11) станом на день, що 
передував дню опублiкуванню в установленому законодавством порядку повiдомлення 
про проведення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2014 року, тобто станом на 13 
березня 2014 року (повiдомлення опублiковано в «Бюлетенi. Цiннi папери України» № 48 
вiд 14.03.2014 року), та затверджена рiшенням Спостережної Ради вiд 16 квiтня 2014 року. 
Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакету акцiй «фiзичної 
особи», що володiє 37499 штуками простих iменних акцiй (14,9996% статутного капiталу) 
Банку. 
Спiввiдношення вартостi акцiй, що планується розмiстити, до розмiру статутного капiталу 
Банку на дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй складає 100% . 
Спiввiдношення загальної суми акцiй Банку, що знаходяться в обiгу на дату прийняття 
рiшення про розмiщення акцiй, до розмiру статутного капiталу Банку становить 100%.  
Iнвесторам в акцiї Банку, що розмiщуються, надається однакова сукупнiсть прав, 
включаючи права на: участь в управлiннi Банком; отримання дивiдендiв; отримання у разi 
лiквiдацiї Банку частини його майна або вартостi частини його майна; отримання 
iнформацiї про господарську дiяльнiсть Банку.  
Одна проста акцiя Банку надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на 
загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. 
Оплата за акцiї Банку, що розмiщуються, здiйснюється грошовими коштами в 
нацiональнiй валютi. 



Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй Банку будуть використанi наступним 
чином: 10% вiд загального обсягу залучених ресурсiв – на розвиток регiональної мережi 
Банку, 40% вiд загального обсягу залучених ресурсiв – на пiдтримку лiквiдностi Банку, 
50% вiд загального обсягу залучених ресурсiв – на кредитування вiтчизняних 
товаровиробникiв – клiєнтiв Банку. 
Акцiонерам Банку, що є власниками простих iменних акцiй Банку на дату прийняття 
рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення акцiй, тобто 
станом на 26 квiтня 2014 року, надається переважне право на придбання акцiй що 
розмiщуються, тобто право придбавати розмiщуванi простi акцiї пропорцiйно частцi 
належних їм простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. 
Конвертацiя акцiй Банку не передбачена. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
2. Найменування посади       Антонюк В.Є. 

В.о. Голови Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
28.04.2014 

(дата) 
 
 


