Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913,
місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6,
повідомляє про проведення
річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк»,
які відбудуться 22 березня 2012 року о 14.00 годині за адресою:
м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», зал засідань.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання секретаря Загальних зборів.
2. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.
3. Звіт Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» про результати діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління.
4. Звіт Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» про результати діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Спостережної Ради.
5. Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк» про результати діяльності у 2011 році. Затвердження висновків
Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «Акордбанк» за 2011 рік, затвердження звіту
та висновку зовнішнього аудитора.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «Акордбанк» за результатами діяльності у 2011 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПуАТ «КБ «Акордбанк».
Додаткова інформація:
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПуАТ «КБ «Акордбанк»
(тис. грн.)

Найменування показника
Усього активів
Основні засоби та нематеріальні активи
Кредитно-інвестиційний портфель
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

На
01.01.2012 р.
405 780
8 755
339 608
49 193
1 534
91509
96 400
314 271
88
95 216
9 000
9 000
105
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На
01.01.2011 р.
476 489
10 718
239 589
116 867
1 582
99 086
96 400
377 403
136
96 400
–
–
106

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складатиметься станом на 24 годину
16 березня 2012 року.
Всі акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів
акціонерів, звернувшись до Голови Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» за адресою: м. Київ, вул.
Стеценко, 6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», приймальня, тел. (044) 593-99-60. Відповідальною особою за
ознайомлення з документами є Голова Спостережної Ради Ратушнюк О.Я..
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись 22 березня 2011 року з 13.15 до
13.45 за місцем проведення зборів.
Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» необхідно мати паспорт.
Уповноваженим особам акціонерів – паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України
довіреність на право представляти на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» інтереси акціонера,
який надав такі права уповноваженій особі.
Довідки за телефоном
+38044 5939960
Голова Спостережної Ради
О.Я.Ратушнюк
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