ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 09806443
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б.30
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 3932555
5. Електронна поштова адреса: a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.tascombank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: факти
лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення
08 лютого 2018 року емітенту стало відомо, що облігації відсоткові іменні АТ «ТАСКОМБАНК» серії F
переведені з 08 лютого 2018 року з категорії позалістингових цінних паперів до 2 рівня лістингу біржового реєстру
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (зміна рівня лістингу).
Облігації відсоткові іменні незабезпечені (звичайні) серії F:
Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС»,
Номінальна вартість 1 облігації – 1000,00 гривень,
Кількість облігацій – 100 000 штук,
Номінальна вартість облігацій – 100 000 000,00 гривень,
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру
конкретного випуску цінних паперів – 100%.
Випуск облігацій АТ «ТАСКОМБАНК» серії F зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку 04 серпня 2017 року, свідоцтво №66/2/2017.
Тип – облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна.
Рішення про зміну рівня лістингу було прийнято ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Підстава для зміни рівня лістингу –
п.5.38 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС».
У лістингу продовжують бути облігації відсоткові іменні незабезпечені (звичайні) серії D:
Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС»,
номінальна вартість 1 облігації – 1000,00 гривень,
кількість облігацій – 100 000 штук.
номінальна вартість облігацій – 100 000 000,00 гривень,
Форма існування – бездокументарна.
Власники облігацій серії D мають права, передбачені чинним законодавством України, зокрема:
-право купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
-право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
-право надати облігації емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії;
-право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій
відповідно до умов їх емісії в кінці кожного відсоткового періоду;
-право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.
У лістингу продовжують бути облігації відсоткові іменні незабезпечені (звичайні) серії Е:
Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС»,
номінальна вартість 1 облігації – 1000,00 гривень,
кількість облігацій – 100 000 штук.
номінальна вартість облігацій – 100 000 000,00 гривень,
Форма існування – бездокументарна.
Власники облігацій серії Е мають права, передбачені чинним законодавством України, зокрема:
-право купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
-право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
-право надати облігації емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії;
-право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій
відповідно до умов їх емісії в кінці кожного відсоткового періоду;
-право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.
Інших цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, немає.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління

_________
(підпис)
М.П.

К.В. Мелеш
(ініціали та прізвище керівника)
08.02.2018 р.
(дата)

