Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
27.07.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 11
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Голова Правління
(посада)

Чихун В.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
69068, Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 "Б"
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
35345213
5. Міжміський код та телефон, факс:
0617697555, 0617697580
6. Адреса електронної пошти:
kdv@motor-bank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку,
особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
(у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку,
особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://motor-bank.ua/upload/iblock/568/%D0%9E%D1%81
%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B
0%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D
0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF
%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1
%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%9F%
D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%
D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%
D0%B0.pdf

28.07.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Зміст інформації:
27 липня 2020 року на засіданні Наглядової ради АТ "МОТОР-БАНК" прийняте рішення з 30.09.2020 року припинити діяльність
Представництва акціонерного товариства "МОТОР-БАНК" в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Липська 10 в зв'язку зі
створенням Київського відділення акціонерного товариства "МОТОР-БАНК" в м. Київ. Представництво в м. Києві: було відкрито з метою
виконання представницьких функцій в столиці України, визначених Банком, а саме:
- інформаційно-презентаційна діяльність;
- планомірне формування в регіоні позитивного ділового іміджу Банку та підтримання його високої репутації;
- консультування клієнтів Банку з загальних питань стосовно спектру банківських операцій, основних умов та вимог Банку щодо їх
проведення.

