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: 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 АТ "БАНК "ПОРТАЛ" 18.01.2019 р. прийняте рішення надати згоду на
вчинення значного правочину а саме - внести зміни до умов кредитування ПАТ "ЕК
"БАРВІНОК" (код ЄДРПОУ 33675278) за Договором №1822-ОВ про надання кредиту у
формі овердрафту від 25.10.2018 р. та Договору поруки №1808-П вiд 25.10.2018, про що
укласти із ПАТ "ЕК "БАРВІНОК" та Брюховичем Сергієм Володимировичем відповідні
додаткові договори.
Ринкова вартисть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до
законодавства, становить 40 000 000 грн.
Вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (станом на
31.12.2018) становить 225 981 тис. грн., яка може бути скоригована за результатами
річних коригуючих проводок або за результатами аудиторського висновку.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках складає
17,70%, яка може бути скоригована за результатами річних коригуючих проводок або за
результатами аудиторського висновку.
Голосували:"За" - 5 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на
засіданні членів Наглядової Ради.
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.
21.01.2019

