Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

08.04.2019
(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)

Голова Правлiння

Стецюк Олександр Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РВС БАНК»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04071, м. Київ обл., Київ, вул. Введенська, 29/58
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
39849797
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 590 00 00
6. Адреса електронної пошти
shubina.o@rwsbank.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA
II. 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 надання згоди на вчинення значних правочинів

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

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій
розміщений протокол загальних зборів
акціонерів/засідання наглядової ради, на
яких/якому прийняте рішення

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

3

4

5

6

1

05.04.2019

206423.5

509777

40.4929

https://rwsbank.com.ua/ua/info/o-banke/informatsiya-kobnarodovaniyu

Зміст інформації:
05 квiтня 2019 року прийнято рiшення (Рiшення Акцiонера № 05042019/5 АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК». Рiшення має статус протоколу
загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 Закону України “Про акцiонернi товариства”) про надання згоди на вчинення
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РВС БАНК» (далi - Iпотекодержатель) значного правочину щодо задоволення вимог Iпотекодержателя за Кредитним
договором №6/42353/Н-191206/К вiд 18.05.2007 року (далi - Основне зобов’язання), шляхом передачi Iпотекодержателю права власностi на iнвестицiйну
нерухомiсть, предмети iпотеки, в рахунок виконання Основного зобов’язання у порядку, встановленому статтею 37 Закону України «Про iпотеку».
Предмети iпотеки є конфiденцiйною iнформацiєю та iнформацiєю, що мiстить банкiвську таємницю.
Загальна сума правочину становить 206 423 500.00 (двiстi шiсть мiльйонiв чотириста двадцять три тисячi п’ятсот) гривень 00 копiйок.
Загальна ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена станом на дату прийняття рiшення становить 206 423 500.00 (двiстi шiсть мiльйонiв
чотириста двадцять три тисячi п’ятсот) гривень 00 копiйок.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 40,4929%.
Вартiсть активiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2017 року становить
509 777 000,00 гривень (п’ятсот дев’ять мiльйонiв сiмсот сiмдесят сiм тисяч) гривень 00 копiйок. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного
правочину статутом не передбаченi.
Єдиний акцiонер АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» - Стецюк Олександр Володимирович, який на дату прийняття рiшення володiє 12 152 250
(дванадцять мiльйонiв сто пятдесят двi тисячi двiстi п'ятдесят) штук простих iменних акцiй, що становить 100% (сто процентiв) голосуючих акцiй вiд
загальної кiлькостi голосуючих акцiй АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК».

