
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова Правлiння       Пiддубний Р.М. 

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

  М.П.  21.03.2019 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 5А 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

38870739 

5. Міжміський код та телефон, факс 

044 207 43 50  

6. Електронна поштова адреса 

cvo@bank-portal.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.03.2019 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*   

 (номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
https://bank-portal.com.ua в мережі Інтернет 20.03.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 

рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання 

інформації від 

Центрального 

депозитарію 

цінних паперів або 

акціонера 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або 

найменування 

юридичної особи 

власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

юридичної особи - резидента або код/номер з 

торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення 

місцевого органу влади іноземної держави 

про реєстрацію юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки 

акціонера до зміни 

(у відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера після 

зміни (у відсотках 

до статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 20.03.2019 
Колоснiцин Iгор 

Олександрович 
- 62.50 100 

Зміст інформації: 

20 березня 2019 року АТ "БАНК "ПОРТАЛ» (далi – Товариство) отримало вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» реєстр власникiв iменних цiнних 

паперiв, складений станом на 19.03.2019 р. За даними цього реєстру Товариство повiдомляє про придбання однiєю особою - Колоснiциним 

I.О. усiх акцiй Товариства. 

Набуття права власностi на пакет акцiй Товариства вiдбулося прямо у розмiрi 100 %.  

Розмiр частки Колоснiцина I.О. в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття складав 62,50% в загальнiй кiлькостi акцiй прямо та 37,50 

опосередковано; пiсля набуття права власностi на пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) розмiр частки склав 100% в загальнiй 

кiлькостi акцiй прямо.  

Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто 15.03.2019. 

 


