Повідомлення про виникнення особливої інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код та телефон, факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „БАНК ВОСТОК”
26237202
49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24
(0562) 333-410, (0562) 333-452
bank-cb@bankvostok.com.ua
www.bankvostok.com.ua
Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів

II. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість
Вартість активів
майна або послуг, що емітента за даними
є предметом
останньої річної
правочину
фінансової звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

Співвідношення ринкової
Адреса сторінки власного веб-сайту, на
вартості майна або послуг, що є якій розміщений протокол загальних
предметом правочину, до
зборів акціонерів/засідання наглядової
вартості активів емітента за
ради, на яких/якому прийняте рішення
даними останньої річної
фінансової звітності
(у відсотках)
5
6
13,03933
https://bankvostok.com.ua/public

2
3
4
23.01.2019
1100000
8436016
Зміст інформації:
23.01.2019 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рiшення (Протокол Наглядової ради
№ 9 вiд 23.01.2019) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розмiщення вiльних коштiв Банку в сумi 1 100 000
000,00 грн. (один мільярд сто мільйонів гривень 00 коп.) у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України. Ринкова вартiсть
майна, що є предметом правочину, 1 100 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 8 436
016 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi 13,039%. Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради - 7 голосiв, кiлькiсть голосiв, що
проголосували «за» прийняття рiшення, - 7 голосiв, «проти» - немає.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» Мороховський Вадим Вікторович, 24.01.2019р.

