
    ПОВІДОМЛЕННЯ 
Про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних акцій 

Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк  «Інвестбанк» 
 

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк  «Інвестбанк» (далі – Банк) повідомляє акціонерів – 
власників простих акцій Банку про право та порядок реалізації переважного права у процесі приватного 

розміщення акцій додаткового випуску 
 
1. Дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій, ціну розміщення. 
Загальні збори акціонерів Банку, які відбулися 29 жовтня 2015р., протокол №13 від 29.10.2015, прийняли 
рішення про приватне розміщення додаткових акцій у кількості 122656250 (сто двадцять два мільйони 
шістсот п’ятдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) штук простих іменних акцій, загальна номінальна вартість 
складає 157000000 (сто п’ятдесят сім мільйонів) гривень. Акції розміщуються (реалізуються) за ціною 1,28 
(одна гривня двадцять вісім копійок) гривень кожна акція, що дорівнює номінальній вартості акцій, та не є 
вищою за ринкову. 
2. Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право. 
Акціонер, що є власником простих акцій Банку, може реалізувати своє переважне право на придбання 
акцій, що розміщуються, у кількості, що пропорційна частці належних йому простих акцій у загальній 
кількості простих акцій станом на 29.10.2015. 
3. Строк та порядок реалізації переважного права. 
3.1 Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають ПАТ «КБ «Інвестбанк» 
письмову заяву про придбання акцій. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім’я, прізвище, по 
батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним 
придбаваються. Заява приймається Банком з 08 лютого 2016 року по 29 лютого 2016 року за адресою: 
м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б, приміщення ПАТ «КБ «Інвестбанк», кабінет Голови Правління. 
3.2 Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, перераховують кошти в національній 
валюті на рахунок №5004190001980 в ПАТ «КБ «Інвестбанк», код банку 328210, код ЄДРПОУ 20935649 у 
сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, що ними придбаваються. Перераховані кошти приймаються 
Банком з 08 лютого 2016 року по 29 лютого 2016 року. Оплата за акції в іноземній валюті не допускається. 
3.3. Видача ПАТ «КБ «Інвестбанк» на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання 
акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, письмових зобов'язань про продаж 
відповідної кількості акцій відбуватиметься протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів 
Банком, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками.  
3.4. В термін з 01 березня по 09 березня 2016 року укладаються договори купівлі - продажу акцій між ПАТ 
«КБ «Інвестбанк» і акціонерами, які надали ПАТ «КБ «Інвестбанк» заяву про придбання акцій та внесли 
кошти під час реалізації свого переважного права. 

За довідками та ознайомленням з матеріалами стосовно питань порядку реалізації акціонерами 
переважного права на придбання розміщуваних акцій звертатись за адресою: м.Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 2Б, приміщення ПАТ «КБ «Інвестбанк», або за тел. (048) 722-21-44, 724-31-21. 
 

Спостережна рада ПАТ “КБ “Інвестбанк”                              
 


