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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"КОНКОРД" , код ЄДРПОУ 34514392, повідомляє, на позачергових загальних зборах, що
відбулися 05.03.2013, місце проведення зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, 2
поверх, кворум зборів: 100%, акціонерами банку прийнято рішення (протокол від
05.03.2013 №20) про приватне розміщення акцій банку (згідно Додатку 1 до Протоколу
загальних зборів) та здійснити приватне розміщення акцій банку згідно затвердженого
рішення. За прийняття рішення проголосувало 100% присутніх на зборах акціонерів.
Планується розмістити прості іменні акції в бездокументарній формі існування за
рахунок додаткових внесків на 10 млн. грн. шляхом приватного розміщення у кількості
10000 штук номінальною вартістю 1000,00 гривень. Акції розміщуються за ринковою ціною
1000,00 гривень. Ринкова ціна акцій затверджена рішенням наглядової ради банку
(протокол від 08.02.2013) на підставі Довідки ПрАТ "Придніпровська фондова біржа" від
31.01.2013 №287/13-Д про укладені біржові контракти за цінними паперами банку за
результатами торгів 31.01.2013 біржовий курс простої іменної акції становить 1000,00
гривень за акцію.
Акціонерам надається переважне право придбавати розміщувані банком прості акції
додаткової емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості
простих акцій. Переважне право, реалізують особи, що є акціонерами на дату прийняття
рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій.
Отримання письмових підтверджень про відмову акціонера від реалізації свого
переважного права на придбання акцій умовами приватного розміщення акцій додаткової
емісії не вимагається.
Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової
емісії: з 29.04.2013 по 31.05.2013 акціонери подають голові правління банку письмові
заяви про придбання акцій та перераховують кошти в національній валюті в сумі, яка
дорівнює загальній вартості акцій, що ними придбаваються.

Порядок розміщення акцій та їх оплати: перший етап розміщення акцій триває з
03.06.2013 по 07.06.2013 включно. Другий етап розміщення акцій триває з 10.06.2013 по
12.06.2013 включно. Акції розміщуються серед акціонерів, які станом на 05.03.2013 є
акціонерами банку.
Зміни розміру частки акціонерів, зміни власників значного пакета акцій не
відбувається. Збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють
пакетом у розмірі більше 10% акцій, членів наглядової ради або виконавчого органу – не
відбувається.
Права акціонерів, визначені законодавством, при розміщені акцій не змінюються.
Оплата акцій здійснюється за рахунок власних коштів акціонерів виключно грошовими
коштами в національній валюті, шляхом перерахування коштів на рахунок банку:
одержувач ПАТ "АКБ "КОНКОРД", рахунок № 36305000000001 в ПАТ "АКБ "КОНКОРД",
МФО 307350, код за ЄДРПОУ 34514392.
Кошти перераховуються у розмірі 100% вартості акцій, згідно договорів, укладених на
першому та другому етапі не пізніше дня, що передує дню затвердження наглядовою
радою банку результатів приватного розміщення акцій.
Фінансові ресурси залучені від розміщення акцій будуть використані для підвищення
поточної платоспроможності і ліквідності банку, для ведення банківської діяльності та
подальшого зміцнення фінансового стану банку. Залучені від розміщення акцій грошові
кошти не будуть використовуватися для покриття збитків банку.
Співвідношення суми акцій, на яку вони розміщуються до розміру статутного капіталу
банку на дату прийняття рішення 8,333%. Співвідношення вартості акцій в обігу (120 млн.
грн.) з урахуванням акцій, які розміщуються (10 млн. грн.) , до розміру статутного капіталу
емітента (120 млн. грн.) на дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів
складає 108,333%
Потенційні покупці акцій, які розміщуються: акціонери банку, шляхом реалізації свого
переважного права планують придбати акції.
Прості іменні акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери
банку.
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