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

№
(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).
В.о. Голови Правління, Перший
Заступник Голови Правління АТ
"ПРАВЕКС БАНК"

Корріас Джанлука

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01021 Київ, Кловський узвіз, 9/2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
14360920
5. Міжміський код та телефон, факс
0 (44) 521-02-59 , 0-44-201-17-80
6. Адреса електронної пошти
bank@pravex.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупна
вартість правочинів
(тис.грн)

1
1

2
04.11.2019

3
826 674,57

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
4 500 991

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
18,3665012

Зміст інформації:
Предмет правочину: Про встановлення лімітів фінансовим установам
Загальна кількість голосів, що проголосували "за" - 100%, та "проти" - 0%
Зміст інформації
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 5 глави 1
розділу III Положення Комісії. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності
емітента.
Під граничною сукупною вартістю майна слід розуміти 826 674,57 тис. грн.
(за офіційним курсом гривні до іноземної валюти НБУ станом на дату прийняття рішення (04.11.2019), що є
еквівалентом 30 млн. євро).

