Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ"
2. Код за ЄДРПОУ: 38870739
3. Місцезнаходження: 01135 м. Київ, проспект Перемоги, буд.5а
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 207 43 50, 044 207 43 51
5. Електронна поштова адреса: info@bank-portal.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: https://bank-portal.com.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" 11.05.2018 р. прийняте рішення надати згоду на
вчинення значного правочину, а саме збільшення ТОВ "УКРТРАНС-РЕМОНТ", код ЄДРПОУ 38365232, відновлювальної кредитної лінії та надати згоду на вчинення значного правочину, а
саме збільшення суми поруки та укладення з ТОВ "БК "УКРТРАНСБУД", код ЄДРПОУ 40052908, додаткового договору до договору поруки №1803-П від 12 березня 2018 року,
укладеного в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "УКРТРАНС-РЕМОНТ" за кредитним
договором №1523-КЛ від 23.09.2015, укладеним між ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та ТОВ
"УКРТРАНС-РЕМОНТ";
збільшення суми поруки та укладення додаткового договору до
Договору поруки №1501-П від 23.09.2015, укладеного між ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та
керівником ТОВ "УКРТРАНС-РЕМОНТ" Черевчуком Дмитром Валентиновичем, в
забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "УКРТРАНС-РЕМОНТ" за кредитним договором
№1523-КЛ від 23.09.2015, укладеним між ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"
та ТОВ
"УКРТРАНС-РЕМОНТ".
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до
законодавства, становить: 45 000 000,00 грн.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017)
становить 234 567 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 19,18%
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління
Піддубний Р.М.
14.05.2018

