
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСlЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВIДОЦТВО
про ре€страцiю випускY акцiй

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку засвiдчус,
що виIryск простих iменних акцiй

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА,ЦЕЯ БАНК"
(код за €ДРПоУ 19390819)

(пайменування емiтеята, код за еДРПОУ)

на загальну суму триста двадцять гtlи мiльйони сiмдесят двi lисячi BicivcoT

сiмдесят п'ять ----------------------------------------------------------------------------- гривень

(сума словами)
номiнальною вартiстю одна----------------------------------------------------------- гDивltя

(сума словами)

у кiлькостi тlэиста двмцять три мiпьйони сiмдесят двi тисячi BiciMcoT сiмдесят

п'ять -------------------_-_*_______-__-__-__--__-_---_----_--------------------------------------------- штук

внесено до ,Д,ержавноlо ресстру випускiв чiнних палерiв.
Свiдоцтво про ресстрачiю випуску акцiй вiд 28 квiтня 2016 року Np44/\/20|6, джа

видачi 29 вересня 2016 року, та Тимчасове свiдоцтво лро ресстрачiю випуску акцiй вiд
28 жовтня 2021 року N96'7ll/202| -Т, якi виданi Нацiональною комiсiсю з цiнних паперiв
l а фондового ринку. BBal}Kal и ,l мими. шо анульованi,

Реестрацiйний Np 67 l1l202|

!ата реестрацiТ "_]!" жовтпя 202|р,

,Щата видачi "03" лютого )O))n

Директор департаtrлеIIту
peccTpauiT епriсiй цiнних папсрiвr-.l

ь
r-l

Папаiка А.В,





Додаток 19

до rIорядку ре€страцii випуску акцiй при

збiльшеннi (зменшеннi) розмiру статутного
калiтму акцiонерного товариства
(пiдпункт2 пуякту 2 глави 2 роздiлу II)

звIт
про результати eMicii акцiй

Акцiонерного товариства <<Iдея Банк>>, код €ЩРПОУ 19390819
(найменування eмiтeHTa та хол за €ДРЛОУ)

Ре€страцiйнйй номер 6'7 /1,1202l, -Т

Да га ресс грачiI 28 rKoB rня 202l року

I .Щата почаr ку рЬзм iщен ня акцiй у п роцесi eMicii OB.tt,:OU lp,
акцiй

2 ,Щата закiнчення розмiщенкя акцiй у процесi eMicii 09.11.202l р,
lакцiй

З Загаllьна номirrальна BapTicTb фактичЕо розмiщеЕих i 24 З30 900,00 гривень
lакцiй лорiввяво iз заплаЕованим обсягом i з 24 330 900,00 гривень

4 Кiлькiсть irип розмiщених акцiй у процесi eMicii 24 3J0 а00 просrих iменних
iакцiй i акцiй

5 |Загмьна кiлькiсть i сума уклалених договорiв пiд : Одия договiр ца 99 999 999,00

lчас ро]мiщення акцiй у прочесi eMicii акцiй гривень

6 ,Загмьна сума кошr iB. олержаних при здiйсненнi eMici-t акцiй:

l кошти у Еацlональнlи валютl, BHeceHl як 99 999 999,00 лривеrrь
за 24 зз0 900 акцiйза акцi]l. iз зазltаче]IIlяi,I Ki,]lbKoc]] tlкlцй

,Bapтlctta оцlпка маина, цlнних паперlв тощо,
lвнесених як плата за акцll, 1з зaLзпачевням кlлькост1
акцlи

оцlIlка lIlозеN1IIоl валIо,ги, BtIeceнo] як лпа,га за акцlt,
]з зазначенняNI кlлькостl актIlи

7 Розподiл коштiв на:

1) lстатутний капiта.1 (у cyМi загальноi Еомiнальноi
BapтocTi розмiшених акцiй)

24 330 900,00 гривеttь

2) додатковий капiтал (у cyMi перевипtеtrпя фак,гичtlоi 75 669 099,00
ui rи pnrwi l ен lя ак liй t aJ',r ноll'ttальнu,u
вартiстю)

^..'''.,б кlлькlс гь акц|и. що оолlков) ю,i ься нарах)нк) в

]цiнних паперах eMiTema за результатами
]повернення BHecKiB, унесених в оплаry за акцii, yciM
]особам, якi зробили цi ввескп*

гривелIь



IЗаrальна сума повернутих BHecKiB, увесених в
оплаry за акцii. yciv особам. якi зробили цi внески.
грн'l

Затвердrкено:

Вiл cMiTeBTa:

Bitr аулитора:

Вiд Центрального
/1епозитарiю цiI]них
llaпepiB:

Йaouall lц:
2 8 сlч ?0??

Член Правлiння,
Адмiнiстративний

директор

Голова
Правлiння

9/

Шляк Славомiр Павел

Чучук Юрiй
Володимлрович

(прiзвице. iм'я, по батьковi)
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