
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 "МОТОР-БАНК" 

2. Код за ЄДРПОУ: 35345213 

3. Місцезнаходження: 69068 м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 54Б 

4. Міжміський код, телефон та факс: 0617697555, 0617697555 

5. Електронна поштова адреса: kdv@motor-bank.com.ua  

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: motor-bank.ua   

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв 

 

ІІ. Текст Повідомлення  

 

17.05.2018 року в рамках виконання Бізнес-плану ПАТ "МОТОР-БАНК" на 2018 рік 

Наглядовою радою ПАТ "МОТОР-БАНК" прийнято рішення (протокол засідання Наглядової 

ради ПАТ "МОТОР-БАНК" №19/18 від 17.05.2018р.) про створення Представництва публічного 

акціонерного товариства "МОТОР-БАНК" в м. Києві та відкриття його за адресою: 01021, 

Україна, м. Київ, вул. Липська, 10.  

Представництво відкривається з метою виконання представницьких функцій, 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; 

- попереднє вивчення комерційних пропозицій клієнтів та надання їм допомоги в разі наявності 

необхідності прискорення передачі до відповідних структурних підрозділів Банку матеріалів та 

документів; 

- підготовка пропозиції та координація ходу рекламної кампанії Банку в регіоні та в центральних 

засобах масової інформації. 

- вивчення можливостей і підготовка пропозицій щодо впровадження і розвитку банківських 

програм в регіоні; 

- інформування Правління Банку на його запит про проведену роботу, соціально-економічну 

ситуацію в регіоні, можливі ризики; 

- збір та систематизація інформації щодо можливих конкурентів і партнерів, у тому числі, щодо 

їх фінансового стану, платоспроможності, ділової репутації керівних органів; 

- розгляд заяв, пропозицій громадян стосовно діяльності Банку в регіоні та вжиття відповідних 

заходів; 

- здійснення заходів щодо налагодження та розвитку співробітництва, встановлення контактів, 

проведення переговорів з керівниками державних установ,підприємств і організацій та 

потенційними клієнтами Банку; 

- організація та проведення ділових зустрічей з представниками фінансових та банківських 

установ, ділових кіл; 

- організаційне, технічно-транспортне та господарсько-побутове забезпечення заходів Банку, що 

проводяться в місті Києві. 



  

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        Чихун В.В. 

18.05.2018 


