
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34514392 

Повне найменування емітента: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

"КОНКОРД" 

Скорочене найменування емітента (за 

наявності): 
ПАТ "АКБ "КОНКОРД" 

Організаційно-правова форма емітента за 

КОПФГ: 
Акціонерне товариство 

Місцезнаходження емітента:  

Поштовий індекс: 49069 

Область: Дніпропетровська 

Район:  

Населений пункт: м. Дніпропетровськ 

Вулиця: вул. Артема 

Будинок:  

Корпус:  

Офіс / квартира:  

Міжміський код та телефон емітента: 0562310438 

Номер факсу емітента: 0562310438  

Веб-сайт емітента: concord.ua 

Найменування дії, щодо якої розкривається 

особлива інформація: 

Інформація про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих 

акцій 

Дата дії, щодо якої розкривається 

інформація (день, місяць, рік): 
01.01.2011 

Згідно з даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 

01.01.2011 р., отриманого ПАТ "АКБ "КОНКОРД" 29.03.2011 р. від депозитарію ПрАТ 

"ВДЦП", відбулися зміни у власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій - пакет акцій фізичної особи, яка володіла 80 997 акціями, що становило 

74, 9972% голосуючих акцій (згідно зведеного облікового реєстру станом на 01.10.2010 р.) 

змінився та станом на 01.01.2011 р. складав 80 962 акцій, що становило 74, 9648%. 

Додатково повідомляємо, згідно з даними зведеного облікового реєстру власників цінних 

паперів, отриманого ПАТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 23.03.2011 р. від депозитарію 

ПрАТ "ВДЦП", пакет акцій фізичної особи складає 80 996 акцій, що становить 74, 9963%. 

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій 

№ 

з/п 

Дата 

зміни 

Дата 

повідомлення 

емітента 

особою, що 

здійснює 

облік права 

власності на 

акції в 

депозитарній 

системі 

Повне 

найменування 

юридичної 

особи - 

власника 

пакета акцій 

або 

зазначення - 

«фізична 

особа» 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ - 

для юридичних 

осіб - резидентів 

або 

ідентифікаційний 

код з 

торговельного, 

судового або 

банківського 

Розмір 

частки 

акціонера 

до зміни (у 

відсотках 

до 

статутного 

капіталу) 

Розмір 

частки 

акціонера 

після 

зміни (у 

відсотках 

до 

статутного 

капіталу) 



реєстру країни, де 

офіційно 

зареєстрований 

іноземний суб'єкт 

господарської 

діяльності - для 

юридичних осіб - 

нерезидентів 

1 2 3 4 5 6 7 

1 01.01.2011 29.03.2011 фізична особа  74.9972 74.9648 

 


