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 попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Загальними річними зборами акціонерів 20.04.2018 р. прийнято рішення попередньо надати
згоду на вчинення (схвалити) значних правочинів: кредитних договорів, договори банківського
вкладу (депозиту), договори застави, договори іпотеки, договори поруки, договори
купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - НБУ) та інших
цінних паперів, емітованих НБУ, проведення операцій купівлі/продажу іноземної валюти,
залучення коштів на міжбанківському ринку, та інші договори, які можуть вчинятись
(укладатись) у межах фінансово-господарської (статутної) діяльності ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" з
контрагентами у період з 20 квітня 2018 року по 19 квітня 2019 року включно граничною
вартістю кожного правочину до 117 000 тис. грн. При проведенні активних операцій ПАТ
"БАНК "ПОРТАЛ" зобов'язаний дотримуватись ліміту заборгованості одного контрагента
(обов'язковий економічний норматив Н7, встановлений НБУ) як під час здійснення зовнішніх
розрахунків, так і протягом строку дії цієї операції, за виключенням операцій за правочинами,
які передбачають здійснення авансових платежів на користь ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". Загальна
кількість голосуючих акцій - 200 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах- 200 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття
рішення - 200 000; "проти" - 0.
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.
23.04.2018

