
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової 

форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 

Голова Правління    Чихун В.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 МП  

12.05.2017 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публічне акціонерне товариство "МОТОР-БАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 69068 м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 54Б 

4. Код за ЄДРПОУ 

 35345213 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0617697555, 0617697555 

6. Електронна поштова адреса 

 vtp@motor-bank.com.ua 

 

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

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.05.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 86(2591) Бюлетень "Відомості НКЦПФР"  11.05.2017 

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці motor-bank.ua в мережі Інтернет 12.05.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна 

або послуг, що є 

предметом правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення ринкової вартості 

майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів 

емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 03.05.2017 39 239 1 201 764 3,27 

Зміст інформації: 

Предмет правочину: прості іменні акції ПАТ "МОТОР-БАНК" (далі-Банк) в кількості 392 415 штук, що складає 32, 

701250%  у статутному капіталі Банку. Особою заінтересованною у вчиненні Банком правочину є громадянин 

України Богуслаєв Вячеслав Олександрович. Ознаки заінтересованності: Богуслаєв В.О. є афілійованою особою 

акціонера Банку - ТДВ "СК "МОТОР-ГАРАНТ", який володіє більше 25% акцій Банку, при цьому в разі укладення 

такого правочину буде однієї із сторін такого правочину та набуде майно внаслідок такого правочину. Згідно висновку 

суб'єкта оціночної діяльності, ринкова вартість предмету правочину складає 39 239 020, 00 грн. Договірна вартість 

предмету правочину складає 39 241 500, 00 грн. Строк оплати: протягом 3 (трьох) банківських днів, з моменту 

зарахування цінних паперів на рахунок в цінних паперах Богуслаєва В.О. 

 


