
Наказом В.о. Голови Правління банку Антонюка В.Є. від 09.03.2010 №59-ос
ПРИЗНАЧЕНО:
            Заступником Голови Правління ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" Кузнєцова Є.Е. 
громадянина України, паспорт серія СН №255657 виданий Радянським РУГУ МВС України в 
місті Києві 01.08.1996 року. Не володіє часткою у статутному капіталі. Непогашеної 
судимості за посадові та корисні злочини немає.
            До призначення обіймав посаду директора Казначейства ПАТ "Банк інвестицій та 
заощаджень". Призначений на термін згідно Статуту.
 .
Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків 
статутного капіталу
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв загальною номiнальною вартiстю 55 000 000,00 
(п’ятдесят п’ять мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень прийняте 10 вересня 2010 року 
загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень".
Вид, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення: закрите (приватне) розмiщення 
55 000 простих акцiй загальною номiнальною вартiстю 55 000 000 грн.
Тип, форми iснування цiнних паперiв, що розмiщуються: акцiї простi без документарної 
форми iснування.
Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового 
випуску акцiй: 55 000 000,00 (п’ятдесят п’ять мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень.
Розмiщення акцiй планується за номiнальною вартiстю - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 
копiйок) гривень за одну акцiю.
Цiна розмiщення акцiй не може бути нижче номiнальної.
Розмiщення акцiй не повинно призвести до суттєвої змiни власникiв великих пакетiв акцiй 
емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у 
розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй.
Спiввiдношення (у вiдсотках) кiлькостi акцiй, що розмiщуються, до розмiру статутного 
капiталу емiтента:28,21%
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: простi 
акцiї надають їх власникам право на отримання частини прибутку банку у виглядi 
дивiдендiв, на участь в управлiннi банком, на отримання частини майна банку у разi його 
лiквiдацiї та iншi права, передбаченi Законом України "Про акцiонернi товариства". Простi 
акцiї надають їх власникам однаковi права.
Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата акцiй здiйснюється виключно шляхом грошових 
внескiв на рахунок банку.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: 
розмiщення акцiй здiйснюється у зв`язку з необхiднiстю підвищення рiвня капiталiзацiї банку 
та одночасно пiдвищення його фiнансової надiйностi; отриманi кошти планується 
спрямувати на пiдтримку лiквiдностi банку на належному рiвнi.
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято загальними зборами акцiонерiв, усi 
акцiонери планують придбати цiннi папери, що розмiщуються, шляхом реалiзацiї їх 
переважного права на придбання акцiй.
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: конвертацiя акцiй не можлива.
 
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов`язки Голови Правління Антонюк Володимир Євгенович
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