Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння

Нiльс Леннарт Крiстiан Андерссон

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, 7
4. Код за ЄДРПОУ
37515069
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 364 38 30 (044) 364 38 31
6. Електронна поштова адреса
info@ua.sebgroup.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку»
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на сторінці

https://smida.gov.ua/db/participant/37515069
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

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

Гранична
Вартість активів
сукупність
емітента за даними
№ Дата прийняття
вартості
останньої річної
з/п
рішення
правочинів (тис. фінансової звітності
грн)
(тис. грн)

Співвідношення
граничної сукупності
вартості правочинів до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

1

2

3

4

5

1

23.04.2018

1862753

1862753

100

Зміст інформації:
Рiшенням № 23 єдиного акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (надалi також – “Банк”) вiд 23 квiтня 2018 року прийнято
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Банком в строк з «01» травня 2018 року по «30» квiтня 2019 року включно, з
резидентами та нерезидентами на граничну суму, що перевищує станом на дату цього
Рiшення або перевищуватиме в майбутньому 10% вартостi активiв за даними останньої
затвердженої Банком рiчної фiнансової звiтностi (в значеннi ст. 70 Закону України «Про
акцiонернi товариства»), без обмеження кола осiб, суми, валюти та iнших умов, на яких
вчинятимуться такi правочини, в строк з «01» травня 2018 року по «30» квiтня 2019 року,
включаючи, але не виключно:
- кредитних договорiв (щодо надання та залучення кредитних коштiв) iз клiєнтами;
- договорiв гарантiї (щодо надання та залучення гарантiй), гарантiйних листiв (гарантiй) та
акредитивiв будь-яких видiв;
- договорiв застави, iпотеки (за якими Банк виступає заставодавцем/заставодержателем,
iпотекодавцем/iпотекодержателем), поруки, iншi договори забезпечення, за якими Банк
надає чи приймає забезпечення;
- договорiв (генеральних договорiв) про залучення депозитiв iз клiєнтами;
- договорiв (угод) щодо надання та залучення мiжбанкiвських кредитiв та депозитiв в будьякiй валютi на будь-який строк;
- договорiв (угод) в рамках конверсiйних (конвертацiйних) операцiй («ТОД», «ТОМ»,
«СПОТ», «ФОРВАРД», «СВОП», «ОПЦIОН» тощо),
- договорiв (угод) в рамках операцiй з цiнними паперами;
- договорiв (угод) з купiвлi-продажу готiвкових коштiв, безготiвкових коштiв, банкiвських
металiв (готiвкових та безготiвкових);
- генеральних договорiв про здiйснення мiжбанкiвських операцiй та будь-яких договорiв
(угод), укладених в рамках (на виконання) таких генеральних договорiв;
- iнших господарських договорiв, необхiднiсть укладення яких виникає пiд час здiйснення
Банком банкiвської дiяльностi.
Також вищевказаним Рiшенням єдиного акцiонера надано повноваження Головi Правлiння
Банку Нiльсу Леннарту Крiстiану Андерссону та/або Першому Заступнику Голови
Правлiння, та/або Заступнику Голови Правлiння, та/або iншим особам, що тимчасово
виконують обов’язки Голови Правлiння, на визначення всiх умов, укладення та пiдписання
вищевказаних правочинiв вiд iменi Банку без необхiдностi отримання будь-яких додаткових
погоджень органiв управлiння Банку.

