
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова Правлiння        Мiняйло Валентин Францевич 

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

  
М.П. 

 

29.08.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" 

2. Організаційно-правова форма 

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 27.08.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 164 Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР 29.08.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці https://concord.ua в мережі Інтернет 29.08.2018 

 
(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 (шт.) 

Сума цінних паперів, що 

розміщуються (тис. грн.) 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках)  

1 2 3 4 5 6 

1 23.08.2018 Акція проста 100000 100000 50.00 

Зміст інформації: 

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", що 

вiдбулися 23.08.2018 (протокол вiд 23.08.18 № 36) прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу банку за рахунок додаткових внескiв 

на 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень шляхом розмiщення простих iменних акцiй додаткового випуску в бездокументарнiй формi iснування 

у кiлькостi 100 000 (сто тисяч) штук номiнальною вартiстю 1000,00 (одна тисяча) гривень без здiйснення публiчної пропозицiї, самостiйно, без 

залучення андеррайтера. 

Акцiї розмiщуються за ринковою вартiстю 1000,00 (одна тисяча) грн. Ринкова вартiсть визначена шляхом проведення їх оцiнки суб'єктом 

оцiночної дiяльностi вiдповiдно до дiючого законодавства України та затверджена рiшенням Наглядової ради Банку. 

Вiдповiдно до прийнятого Зборами рiшення учасниками розмiщення акцiй Банку у процесi емiсiї є акцiонери Банку станом на дату прийняття 

рiшення про емiсiю акцiй, тобто станом на 23.08.2018. Розмiщення акцiй серед визначеного кола учасникiв розмiщення може привести до змiни 

власникiв значного пакета акцiй Банку, збiльшення частки у статутному капiталi Банку акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i 

бiльше вiдсоткiв акцiй Банку. Зазначенi змiни можуть вiдбутися щодо:  

- Сосєдка Олена Вiлiївна, яка до розмiщення акцiй Банку володiє 112 459 акцiями Банку, що складає 56,2295% у статутному капiталi Банку; 

- Сосєдка Юлiя Вiлiївна, яка до розмiщення акцiй Банку володiє 87 535 акцiями Банку, що складає 43,7675 % у статутному капiталi Банку; 

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату 

прийняття цього рiшення: 50%. Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного 

капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 100%. Iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, отримують права, якi передбаченi 

Статутом Банку та чинним законодавством України. Оплата акцiй здiйснюється грошовими коштами у нацiональнiй валютi України.  

Мета розмiщення акцiй – збiльшення статутного капiталу Банку, пiдвищення поточної платоспроможностi i лiквiдностi Банку. Кошти, 

отриманнi вiд розмiщення акцiй, будуть використаннi для ведення банкiвської дiяльностi та подальшого змiцнення фiнансового стану банку. 

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято позачерговоми Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 23.08.18 № 36). 

Можливiсть конвертацiї простих iменних акцiй не передбачається. Умовами емiсiї не передбачається розмiщення привiлейованих акцiй. Iнша 

суттєва iнформацiя вiдповiдно до емiсiї вiдсутня. 

 


