
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 надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

№ 

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) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Особа, заінтересована у вчиненні 

акціонерним товариством правочину 

Інформація щодо 

афілійованої особи акціонера 

або посадової особи органу 

акціонерного товариства 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту, на 

якій розміщений 

протокол загальних 

зборів 

акціонерів/засідання 

наглядової ради, на 

яких/якому прийняте 

рішення  

тип 

особи 

найменування 

юридичної 

особи або 

прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи 

ознака 

заінтересованості 

у вчиненні 

правочину 

характер 

афілійованості 

прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

посадової 

особи/ 

найменування 

юридичної 

особи або 

прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи - 

акціонера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 23.08.2018 100061 662140 15.11 3 
Сосєдка Юлiя 

Вiлiївна 
1 

 
- https://concord.ua 

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 надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину визначена вiдповiдно до законодавства становить 100 061 тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 662 140 тис. грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi складає 15,11 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 200 000 штук простих iменних акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 200 000 штук 

простих iменних акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 112 465 штук простих iменних акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук простих iменних акцiй. 

Iстотнi умови правочину, а саме: 

Предмет правочину: договiр купiвлi-продажу об’єкта нерухомого майна – нежитлової будiвлi, будiвлi банку лiт. А-4, А1-4, А11-1, загальною площею 2 174,5 (двi тисячi сто 

сiмдесят чотири цiлих i п’ять десятих) кв. м., що знаходиться за адресою: Днiпропетровська область, м. Днiпро, площа Троїцька, будинок № 2 (два) (Днiпропетровська 

область, м. Днiпропетровськ, площа Червона, будинок № 2 (два)) мiж АТ "АКБ "КОНКОРД" та Сосєдкою Юлiєю Вiлiївною. Ринкова вартiсть майна визначена вiдповiдно 

до законодавства становить 100 061 440,00 (Сто мiльйонiв шiстдесят одна тисяча чотириста сорок) гривень 00 копiйок, сума правочину складає 100 000 000,00 (сто 

мiльйонiв грн. оо коп.) без ПДВ. 

Особа заiнтересована у вчиненi правочину Сосєдка Юлiя Вiлiївна (ознака заiнтересованостi: акцiонер, який володiє 43,7675% акцiями Банку. 



№ 

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) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Особа, заінтересована у вчиненні 

акціонерним товариством правочину 

Інформація щодо 

афілійованої особи акціонера 

або посадової особи органу 

акціонерного товариства 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту, на 

якій розміщений 

протокол загальних 

зборів 

акціонерів/засідання 

наглядової ради, на 

яких/якому прийняте 

рішення  

тип 

особи 

найменування 

юридичної 

особи або 

прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи 

ознака 

заінтересованості 

у вчиненні 

правочину 

характер 

афілійованості 

прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

посадової 

особи/ 

найменування 

юридичної 

особи або 

прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи - 

акціонера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 23.08.2018 100000 662140 15.10 3 

Сосєдка 

Юлiя 

Вiлiївна 

1 
 

- https://concord.ua 

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 надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину визначена вiдповiдно до законодавства становить 100 000 тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 662 140 тис. грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi складає 15,10 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 200 000 штук простих iменних акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 200 

000 штук простих iменних акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 112 465 штук простих iменних акцiй. Кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук простих iменних акцiй. 

Iстотнi умови правочину, а саме: 

Предмет правочину: договiр купiвлi-продажу (розмiщення) акцiй додаткової емiсiї мiж АТ "АКБ "КОНКОРД" та Сосєдкою Юлiєю Вiлiївною. Ринкова 

вартiсть визначена вiдповiдно до законодавства становить 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок. 

Особа заiнтересована у вчиненi правочину Сосєдка Юлiя Вiлiївна (ознака заiнтересованостi: акцiонер, який володiє 43,7675% акцiями Банку. 

 


