
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 

 
29.05.2019 

 

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 782 
 

 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)   

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)  

 

Тимчасово виконуючий обов'язки 

Голови Правлiння  
      Савченко Михайло Олександрович 

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

 

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, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, площа Троїцька, буд. 2 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

34514392 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0562-31-13-14 0562-31-04-38 

6. Адреса електронної пошти 

info@concord.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку. 

ДУ "АРIФРУ" 

21676262 

УКРАЇНА  

DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті 

учасника фондового ринку 
https://concord.ua/page/documents   29.05.2019 

 
(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 28.05.2019 50000 1031698 4.85 3 
Сосєдка Олена 

Вiлiївна 
1 

 
- https://concord.ua/page/documents 

Зміст інформації: 

28.05.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалi – Банк) прийняте рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є 

заiнтересованiсть, а саме Угоди № 2019/05/28 про залучення коштiв на умовах субординованого боргу, предметом якого є надання Iнвестором коштiв в сумi 50 000 000,00 

(п’ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок Банку-боржнику на умовах субординованого боргу (надалi – «субординований борг» або «грошовi кошти» з подальшим 

урахуванням цих коштiв до капiталу Банку-боржника. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 

законодавства, становить: 50 000 000,00 гривень. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1 031 698 тис. грн. 

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

звiтностi (у вiдсотках) складає 4,85 %. 

Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення, якщо рiшення приймається наглядовою радою i така наглядова рада 

правоможна приймати такi рiшення: загальна кiлькiсть голосiв: 6 (шiсь) голосiв; кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняття рiшення: 4 (чотири) голоси; кiлькiсть 

голосiв, що не приймали участi в голосуваннi 2 (два) голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 (нуль) голосiв; Рiшення прийнято 

бiльшiстю голосiв; 

Особа заiнтересована у вчиненi правочину, за визначенням статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: Сосєдка Олена Вiлiївна - акцiонер, який одноосiбно 

володiє 56,2295% акцiями Банку, Голова Наглядової ради (ознака заiнтересованостi: особа є стороною такого правочину). 

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi. 

 


