
Титульний аркуш Повідомлення 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова правлiння       Мiняйло Валентин Францевич 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

31.07.2012 

(дата) 

 

Особлива інформація емітента 

1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Конкорд" 

1.2 Організаційно-правова форма емітента 

Акціонерне товариство 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

34514392 

1.4 Місцезнаходження емітента 

49069, м. Днiпропетровськ, Артема, 94 

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 

0562310438 0562310438 

1.6 Електронна поштова адреса емітента 

shevconcord@fsbank.dp.ua 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 30.07.2012 

 
(дата) 

2.2. Повідомлення 
144 Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 
01.08.2012 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

2.3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 
www.concord.ua/about/korpat_upr 

в мережі 

Інтернет 
31.07.2012 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного 

капіталу 

№ з/п Дата прийняття рішення 
Вид цінних паперів, що 

розміщуються 

Кількість цінних паперів, що 

розміщуються (штук) 

Сума цінних паперів, що 

розміщуються (тис. грн.) 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках)  

1 2 3 4 5 6 

1 27.07.2012 Акції 30000 30000000.000 27.780 

Зміст інформації: 

На позачергових загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 27.07.2012 прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу банку за рахунок додаткових внескiв на 

30000000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень шляхом приватного розмiщення простих iменних акцiй додаткового випуску в бездокументарнiй формi iснування у кiлькостi 

30000 (тридцять тисяч) штук номiнальною вартiстю 1000,00 (одна тисяча) гривень. Мета розмiщення акцiй – збiльшення статутного капiталу банку шляхом залучення 

додаткових коштiв, пiдвищення поточної платоспроможностi i лiквiдностi банку. Кошти, отриманнi вiд розмiщення акцiй, будуть використаннi для ведення банкiвської 

дiяльностi та подальшого змiцнення фiнансового стану банку. Розмiр статутного капiталу банку на дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй 108000000,00 (сто вiсiм 

млн.) грн., а з урахуванням збiльшення статутного капiталу 138000000,00 (сто тридцять вiсiм млн.) грн. Спiввiдношення суми акцiй, на яку вони розмiщуються до розмiру 

статутного капiталу банку на дату прийняття цього рiшення 27,78%. Спiввiдношення загальної суми акцiй банку, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу 

банку на дату прийняття цього рiшення 100%. Акцiї розмiщуються за ринковою вартiстю 1000,00 (одна тисяча) грн. Ринкова вартiсть акцiй затверджена рiшенням 

наглядової ради (протокол вiд 24.07.2012) на пiдставi довiдки ПрАТ "Приднiпровська фондова бiржа" вiд 23.07.2012 №1728/12-Д в бiржовому списку якої знаходяться акцiї 

банку за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв. Бiржова цiна акцiй за станом на 24.06.2012 становить 1000,00 грн. за одну акцiю (за результатами бiржових торгiв вiд 

13.06.2012). Додаткове розмiщення акцiй не призведе до змiни власника значного пакета акцiй – фiзичної особи, але призведе до збiльшення її частки у статутному капiталi 

банку. На дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй фiзична особа – власник значного пакету володiє 80959 штук простих iменних акцiй, що складає 74,962% у 

статутному капiталi банку. Акцiї, що розмiщуються надають їх власникам право на отримання частини прибутку банку у виглядi дивiдендiв, на участь в управлiннi банком, 

на отримання частини майна банку у разi його лiквiдацiї та iншi права, передбаченi законом, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних 

товариств з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". Простi акцiї надають їх власникам однаковi права. Простi iменнi 

акцiї не пiдлягають конвертацiї у привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери банку. Оплата акцiй, що пропонуються до розмiщення, здiйснюється за рахунок власних коштiв 

iнвесторiв, якi мають намiр придбати акцiї, виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi, шляхом перерахування коштiв на рахунок банку. Сосєдка-Мiшалова 

Олена Вiлiївна, член уповноваженого органу банку, володiє 80959 штук акцiй, що складає 74,962% у статутному капiталi банку, має намiр шляхом реалiзацiї свого 

переважного права придбати акцiї, що розмiщуються, у кiлькостi 22500 штук.  

 


