
 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про відмову від емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ 

БАНК "КОНКОРД" 

  

 

Річними Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 34514392,  

місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна,  49000, Дніпропетровська область, м. 

Дніпро, площа Троїцька, 2), надалі – Банк, які відбулися 23.04.2019, прийняті рішення з наступних 

питань: 

За одинадцятим питанням: 

Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ  БАНК "КОНКОРД, прийнятих 23 листопада 

2018 року (Протокол № 37 від 23.11.2018 року), з наступних питань: 

2. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції. 
 

За дванадцятим питанням: 

1. Прийняти рішення про відмову від емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", рішення про яку, було затверджено 

Додатком №1 до протоколу №36 від 23.08.2018 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ 

"АКБ "КОНКОРД". 

 2. Повернути інвесторам кошти, унесені ними в оплату за акції, у строки, визначені 

РІШЕННЯМ про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" затверджено Додатком 

№1 до протоколу №36 від 23.08.2018 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ 

"КОНКОРД". 

 

Відповідно до умов визначених РІШЕННЯМ про емісію акцій (без здійснення публічної 

пропозиції) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

"КОНКОРД" затверджено Додатком №1 до протоколу №36 від 23.08.2018 позачергових Загальних 

зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД":  

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову 

від емісії акцій: Наглядова рада Банку  протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про 

відмову від емісії акцій персонально повідомляє акціонерів про відмову від емісії акцій, зупиняє 

емісію акцій (якщо відповідне рішення прийнято до дати закінчення розміщення акцій у процесі 

емісії) та повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції на поточний рахунок, 

зазначений в договорі купівлі-продажу акцій не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття 

рішення щодо відмови від емісії акцій.  

 

 
  

Наглядова рада 

АТ "АКБ "КОНКОРД" 

(затверджено Наглядовою радою АТ "АКБ" КОНКОРД")       

 


