Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Т.в.о. голови правлiння

Савченко Михайло Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

21.11.2016

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49000, м. Днiпро, площа Троїцька, буд. 2
4. Код за ЄДРПОУ
34514392
5. Міжміський код та телефон, факс
0562-31-13-14 0562-31-04-38
6. Електронна поштова адреса
info@concord.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://concord.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг, що
є предметом правочину, до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

1

2

3

4

5

1

21.11.2016

800

315689

0.25

Зміст інформації:
Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (протокол вiд 21.11.2016) про надання згоди на вчинення правочину, щодо
вчинення якого є заiнтересованiсть. Iстотнi умови правочину: внесення змiн до тарифiв ТОВ «ПРОКАРД» по роботi з ПАТ «АКБ «КОНКОРД»
(надання послуг процесингового центру) до Генерального договору № 001-2016 вiд 11.01.2016 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОКАРД" (код ЄДРПОУ 34513467, 49000, мiсто Днiпро, вул. Бригадна, буд. 11, оф. 68) заiнтересоване у вчиненнi
товариством правочину, оскiльки член наглядової ради Сосєдка Юлiя Вiлiївна, яка володiє 41,9355% акцiй Банку є єдиним власником ТОВ
«ПРОКАРД». Сума коштiв, що є предметом правочину: 800 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
315 689 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi: 0,25%.

