
Повідомлення  

про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 

 

Спостережна рада  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ»  

код ЄДРПОУ 38870739,  

місцезнаходження: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А 

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться  

08 квітня 2014 року о 15 годин 00 хвилин 

у залі нарад ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за адресою:  

місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А  

 

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде відбуватися 08 квітня 2014 року у 

приміщенні ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», за наявності: 

- паспорта (іншого документа, що засвідчує особу); 

- довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства України (для 

представників акціонерів). 

Час початку реєстрації акціонерів: 13 годин 00 хвилин. 

Час закінчення реєстрації акціонерів: 14 годин 45 хвилин.  

 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 

акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» – 02 квітня 2014 року.   

 Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): 

1. Обрання членів лічильної комісії, голови зборів, секретаря зборів та затвердження регламенту 

роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ». 

2. Затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік. 

3. Затвердження звіту Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-

господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік. 

4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про перевірку 

річної фінансової звітності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік.  

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік. 

6. Розподіл прибутку/збитків ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік. 

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що готуються до річних загальних 

зборів, та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 

місцезнаходженням ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»: місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А, у 

робочі дні з 10 годин 00 хвилин до 17 годин 00 хвилин у залі нарад ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», а у 

день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. За порядок ознайомлення 

акціонерів з документами відповідальний Корпоративний секретар Спостережної ради Чмир 

Олена Василівна. 

Довідки за телефоном: (044) 207-43-50 

         Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (тис. грн.) 

 

 

Голова  

Спостережної ради        Єфремова В.О. 

Найменування показника 
Період 

Звітний (2013) Попередній  

Усього активів 156 743 - 

Грошові кошти та їх еквіваленти 3 345 - 

Кошти в інших банках 45 161 - 

Кредити та заборгованість клієнтів 105 036 - 

Усього зобов’язань 32 872 - 

Кошти банків 30 000 - 

Кошти клієнтів 2 756 - 

Усього власного капіталу та частка меншості 123 871 - 

Статутний капітал 125 000 - 

Чистий прибуток/(збиток) (1 129) - 

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн) (0.09) - 

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

(грн) 

 

(0.09) 

 

- 


