Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
18.01.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 50
(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).
Голова Правлiння
(посада)

Задоя Юрій Анатолійович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
34514392
5. Міжміський код та телефон, факс:
0562-31-04-38, 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://concord.ua/page/documents

18.01.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття
рішення

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину
(тис.грн)

1
1

2
16.01.2021

3
3 000 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (тис.грн)

4
2 039 451

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
5
147,1

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту, на якій
розміщений витяг
з протоколу
загальних зборів
акціонерів /
засідання
наглядової ради,
на яких/якому
прийняте рішення
6
https://concord.ua/pag
e/documents

Зміст інформації:
16.01.2021 позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалi - Банк) прийняте рішення про
надання згоди на вчинення Банком значного правочину, предметом якого є: угоди з отриманням кредитів
рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), з правом надання фінансових активів
(майна) у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вдповідно до законодавства (максимально
можливий розмір зобов'язань з урахуванням вартості пулу заставлених фінансових активів (майна) становить: 3000000
тис. грн.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 2039451 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 147,10 %.
Загальна кількість голосуючих акцій - 200 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах - 199 994 штук; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 199 994
штук; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.
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Зміст інформації:
16.01.2021 позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалi - Банк) прийняте рішення про
надання згоди на вчинення Банком значного правочину з Національним банком України, предметом якого є:
проведення операцій своп процентної ставки.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (максимальна
умовна сума за Договором: загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими
невиконаними угодами з Національним банком України з урахуванням загальної суми активів (майна), включених до
гарантійного фонду, в межах Договору) становить 3000000 тис. грн.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 2039451 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 147,10 %.
Загальна кількість голосуючих акцій - 200 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах - 199 994 штук; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 199 994
штук; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.

