
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГРОКОМБАНК» 
Повідомлення про можливість реалізації переважного права на придбання 

акцій додаткового випуску 
 

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «АГРОКОМБАНК», які 
відбулись 27 червня 2012 року (протокол № 3 від 27.06.2012 року) прийнято рішення про 
збільшення статутного капіталу  за рахунок додаткових внесків на 5 000 250,00 грн. шляхом 
розміщення  простих іменних акцій серед акціонерів банку та проведення приватного розміщення 
акцій ПАТ «Агрокомбанк». 

Найменування та місцезнаходження товариства, номер телефону: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» ( код ЄДРПОУ 21570492),  
03150, Україна, м.Київ, вул. Димитрова, буд.9-А, тел. (044)-205-41-80. 

Загальна кількість розміщуваних акцій: до розміщення пропонується 4 425 000 (чотири 
мільйони чотириста двадцять п’ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,13 
(одна гривня 13 копійок) гривень кожна, загальною номінальною вартістю 5 000 250,00 (п’ять 
мільйонів  двісті п’ятдесят гривень 00 копійок) гривень.  
 Форма існування акцій:  бездокументарна.  
 Ціна розміщення: Розміщення акцій буде здійснюватися за номінальною ціною, яка 
складає 1 гривня 13 копійок за одну акцію. Ринкова вартість однієї акції  ПАТ «Агрокомбанк» 
визначена суб’єктом оціночної діяльності та затверджена рішенням Спостережної Ради ПАТ 
«Агрокомбанк» від 08 червня 2012 року (протокол від 08 червня 2012 року № 45/2)  станом на 
07.06.2012 року та складає 1 гривня 06 копійок за  одну акцію.  

Правила визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне 
право: 

Акціонер, власник простих акцій, може реалізувати своє переважне право на придбання 
акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості, пропорційній частці належних йому  простих 
акцій у загальній кількості простих акцій ПАТ «Агрокомбанк» станом на дату прийняття рішення 
про розміщення акцій – 27 червня.2012року.  

Строк прийняття письмових підтверджень про відмову від реалізації акціонерами 
свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення:     

Під час проведення приватного розміщення акцій ПАТ «Агрокомбанк» не передбачається 
отримання від акціонерів письмових заяв (підтверджень) про відмову від реалізації свого 
переважного права на придбання акцій. Акціонер вважається таким, що відмовився від свого 
переважного права на придбання акцій, що розміщуються, у разі, якщо він не подав заявку на 
придбання акцій та/або не сплатив за них кошти відповідно до умов цього розміщення. 
           Адреси місць, дати початку та закінчення проведення приватного розміщення акцій: 

Приватне розміщення буде розпочате після реєстрації випуску акцій в Національній комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію акцій та 
присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, за адресою: 03150, Україна м. Київ, 
вулиця Димитрова, 9-А.  

Приватне розміщення Акцій Емітент здійснює з 06 серпня 2012 року до 21 вересня 2012 
року включно у два етапи: 1-й етап - з 06 серпня 2012 року до 09 серпня 2012 року включно; 2-й 
етап - з 10 серпня 2012 року до 21 вересня 2012 року включно. 

  Розміщення привілейованих акцій умовами розміщення не передбачається.       
    
Голова Правління ПАТ«Агрокомбанк»     І. М. Жабська 

 
 
 
 
 


