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Загальними зборами акціонерів ЗАТ «АКБ «КОНКОРД», далі «Банк», які відбулися 22
квітня 2008 року, прийнято рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25% статутного (складеного) капіталу Банку (протокол №5 від 22.04.2008
року).
Розміщуються: прості іменні акції в кількості 136 000 (сто тридцять шість тисяч) штук, на
суму 136 000 000,00 (сто тридцять шість мільйонів) гривень, шляхом закритого
(приватного) розміщення серед акціонерів ЗАТ «АКБ «КОНКОРД» та інвесторів в цінні
папери, що розміщуються, перелік яких визначений загальними зборами.
Форма існування акцій – документарна.
Розмір збільшення статутного (складеного) капіталу Товариства шляхом додаткового
випуску акцій становить 136 000 000,00 (сто тридцять шість мільйонів) гривень.
Номінальна вартість акцій 1000,00 (одна тисяча) гривень кожна. Ціна розміщення – за
номінальною вартістю.
Розміщення акцій може призвести до зміни власника великого пакета акцій Банку, до
збільшення частки у статутному (складеному) капіталі акціонерів. На дату прийняття
рішення про закрите (приватне) розміщення цінних паперів власниками, що володіють
пакетом цінних паперів у розмірі 10 і більше відсотків акцій, є:
1.Фізична особа – кількість акцій 50999 шт., частка у статутному капіталі до розміщення
акцій – 74,9985%
2.Фізична особа – кількість акцій 8499 шт., частка у статутному капіталі до розміщення
акцій – 12,4985%
3.Фізична особа – кількість акцій 8499 шт., частка у статутному капіталі до розміщення
акцій – 12,4985%
Співвідношення кількості акцій, що розміщуються до розміру статутного (складеного)
капіталу складає 200 %
Співвідношення загальної кількості акцій Банку в обігу на дату прийняття рішення про
розміщення (станом на 22.04.2008) до розміру статутного (складеного) капіталу Банку –
100%
Облігацій та інших цінних паперів Банк не випускав.
Акції, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, розміщуються серед
акціонерів Банку (згідно з реєстром на дату початку проведення закритого (приватного)
розміщення) та інвесторів в цінні папери, що розміщуються, перелік яких затверджений
загальними зборами.
Права, які отримують інвестори в цінні папери, що пропонуються до розміщення – це
права акціонерів Банку. Права акціонерів Банку визначаються чинним законодавством
України та Статутом Банку: брати участь у Загальних зборах акціонерів Банку самостійно

чи в особі свого представника; одержувати від Правління Банку необхідну інформацію з
усіх питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів; обирати та бути
обраним до органів управління та контролю Банку; на свій запит одержувати копію
протоколу Загальних зборів акціонерів Банку або витяг з нього; одержувати інформацію
про діяльність Банку (у тому числі річні баланси та звіти Банку про його діяльність);
брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди). Право на
отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають
особи, які є акціонерами Банку на початок строку виплати дивідендів; вийти зі складу
акціонерів Банку шляхом відчуження належних йому акцій іншим акціонерам Банку,
третім особам або Банку згідно з вимогами чинного законодавства та цього Статуту;
придбати акції Банку нової емісії, облігації та інші цінні папери, що випускаються
Банком, у першочерговому порядку; одержати, у разі ліквідації Банку, частину вартості
майна Банку пропорційно до своєї частки у статутному капіталі згідно з нормами чинного
законодавства та Статуту.
Акції, відповідно до яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення нададуть
їх власникам права однакові з правами за раніше випущеними цінними паперами.
Мета закритого (приватного) розміщення акцій: збільшення статутного капіталу
акціонерного товариства за рахунок випуску простих іменних акцій існуючої номінальної
вартості відповідно до вимог Національного банку України для отримання письмового
дозволу на здійснення банківських операцій.
Загальна сума закритого (приватного) розміщення акцій складає – 136 000 000 (сто
тридцять шість мільйонів) гривень 00 копійок. Фінансові ресурси, залучені від закритого
(приватного) розміщення акцій будуть спрямовані на розвиток Банку у повному обсязі.
Банк зобов’язується не використовувати залучені від закритого (приватного) розміщення
акцій кошти для покриття збитків.
Спосіб збільшення статутного капіталу – збільшення кількості акцій існуючої номінальної
вартості.
Акції, щодо яких прийнято рішення про розміщення, розміщуються серед акціонерів
Банку та інвесторів в цінні папери, що розміщуються, перелік яких затверджений
загальними зборами. Розміщення акцій відбувається за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.
Артема,94.
Термін проведення закритого (приватного) розміщення цінних паперів:
Перша черга: з 01 жовтня 2008 року по 15 жовтня 2008 року (включно).
Друга черга: з 16 жовтня 2008 року по 30 листопада 2008 року (включно).
Розміщення відбувається з 9:00 до 18:00 кожного дня впродовж першої та другої черги.
Протягом строку проведення першої черги реалізується переважне право акціонерів на
придбання акцій, що передбачені до розміщення в кількості, пропорційній частці кожного
акціонера у статутному капіталі на дату початку проведення першої черги.
В другу чергу реалізується право акціонерів на придбання акцій, які не реалізовані
протягом строку першої черги в кількості, пропорційній частці акціонера в статутному
капіталі Банку на дату проведення першої черги, а також згідно з заявами заздалегідь
визначеного кола третіх осіб, фінансове становище і ділова репутація яких відповідають
вимогам Закону України "Про банки і банківську діяльність", нормативно-правових актів
Національного банку України.
Закрите (приватне) розміщення акцій, що пропонуються до розміщення, здійснюється на
підставі укладання договорів розміщення ( купівлі – продажу) акцій між Банком та
акціонерами та між Банком та інвесторами в цінні папери, що розміщуються.. Акції
розміщуються не нижче їх номінальної вартості.
Для реалізації свого переважного права під час першої та/або другої черги акціонер надає
заяву із зазначенням відповідної кількості акцій, котрі він бажає придбати. Заявлена
кількість акцій під час проведення першої черги не повинна перевищити пропорційну

частку акціонера в статутному капіталі Банку на дату початку проведення першої черги.
Акціонери та інвестори в цінні папери, що розміщуються, повинні в строк відповідної
черги розміщення акцій внести не менш 100 (сто) відсотків номінальної вартості
придбаваємих акцій. Оплата за акції здійснюється виключно у грошовій формі шляхом
перерахування на поточний рахунок Банку 36305000000001, МФО 307350, ЄДРПОУ
34514392 у строки обумовлені в договорі купівлі-продажу (розміщення) акцій. На
підтвердження внесків, визначеній особі видається тимчасове свідоцтво.
У зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу Банку нанесення збитків акціонерам
не передбачається. Конвертація цінних паперів не передбачається.
Органом, який прийняв рішення про розміщення цінних паперів є загальні збори
акціонерів Банку (Голова зборів – Антонов Сергій Михайлович, секретар зборів –
Філіпська Ірина Вікторівна Вікторівна). У зборах взяло участь 6 ( шість) акціонерів та їх
представників, що в цілому володіють 68 000 (шістдесят вісім тисяч) штук простих
іменних акцій документарної форми існування, номінальною вартістю 1000,00 (одна
тисяча) гривень кожна. На дату проведення загальних зборів акціонерів відсутня
інформація щодо прогнозованої кількості акцій, яку планує придбати кожен акціонер.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
В.о. Голови Правління Ясменко Олександр Іванович

