Титульний аркуш
25.01.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 10/33-5
(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) (далі - Положення).
Директор Юридичного
департаменту
(посада)

Мороз С.А.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2020 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний
промислово-iнвестицiйний банк"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00039002
4. Місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Малопiдвальна, 8
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364-67-77, 6. Адреса електронної пошти: tatyana.solovenko@pib.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 (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з
розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://www.pib.ua/pro-bank/zvit/

25.01.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

X
X
X

X

X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
До складу iнформацiї не включенi наступнi роздiли:

X
X

Роздiл 4. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; Роздiл 22. Промiжна
фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi згiдно Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого
Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03.12.2013 № 2826,
емiтенти розкривають промiжну iнформацiю за четвертий квартал, крiм такої iнформацiї:
iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; промiжна фiнансова звiтнiсть;
висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi.
Роздiл 5. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: - пiдпункт 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента
- не заповнюється, оскiльки в звiтному перiодi банк не мав в обiгу власних облiгацiй та не
здiйснював емiсiю облiгацiй; - пiдпункт 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi
емiтентом - не заповнюється, оскiльки в звiтному перiодi банк не здiйснював емiсiю iнших
цiнних паперiв; - пiдпункт 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - не заповнюється,
оскiльки у звiтному перiодi банк не мав в обiгу i не здiйснював емiсiю похiдних цiнних
паперiв. В звiтному кварталi емiтент не здiйснював випуск та розмiщення акцiй.
Роздiл 7. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря - не заповнюється, оскiльки у банку
вiдсутня посада корпоративного секретаря.
Роздiл 8. Iнформацiя про вчинення значних провочинiв - не заповнюється, оскiльки у звiтному
перiодi значнi правочини у емiтента не вчинялися.
Роздiл 9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - не
заповнюється, оскiльки у звiтному перiодi правочини iз заiнтересованiстю у емiтента не
вчинялися.
Роздiл 11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не заповнюється,
оскiльки у звiтному перiодi банк не має в обiгу власних облiгацiй та не здiйснював емiсiю
облiгацiй.
Роздiл 12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв; Роздiл 13. Про замiну управителя;
Роздiл 14. Iнформацiя про керуючого iпотекою; Роздiл 15. Iнформацiя про трансформацiю
(перетворення) iпотечних активiв; Роздiл 16. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення
iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом; Роздiл 17. Iнформацiя
про iпотечне покриття; Роздiл 18. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює
обслуговування iпотечних активiв; Роздiл 19. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя
(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним
суб'єктом забезпечення окремо); Роздiл 20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї

цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом
передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - не заповнюються, оскiльки у
звiтному перiодi такої iнформацiї у емiтента не виникало.
Роздiл 21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку - не заповнюється, оскiльки банк складає промiжну фiнансову
звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Роздiл 23. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором
(аудиторською фiрмою) - не заповняється, оскльки промiжна фiнансова звiтнiсть не була
перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою).

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний
банк"
2. Дата проведення державної реєстрації
26.08.1992
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
50918870510
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
318
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва
9. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада Банку, Правлiння Банку
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

Державна корпорацiя розвитку
"ВЕБ.РФ"

Росiйська Федерацiя, 107078, м.Москва,
пр-т Академiка Сахарова, буд.9

-

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
61 400
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Нацiональний банк України, МФО 300001
2) IBAN
UA833000010000032000100401026
3) поточний рахунок
32000100401026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
The Bank of New York Mellon, New York, МФО 5) IBAN
SWIFT-код: IRVTUS3NХХХ
6) поточний рахунок
890-0060-077

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
дії ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
3
4
5
22.06.2012 Нацiональний банк України

1
2
Банкiвська лiцензiя на право
1
надання банкiвських послуг,
визначених частиною третьою
статтi 47 Закону України "Про
банки i банкiвську дiяльнiсть"
Опис
Строк не вказаний

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Наглядової Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Будкiн Сергiй Вiкторович
3. Рік народження
1966
4. Освіта
Вища, Київський Державний Унiверситет iм. Т.Г.Шевченка, 1990 р.,
механiко-математичний факультет, спецiальнiсть "Аерогiдромеханiка", диплом з вiдзнакою;
Московський Державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, факультет економiки
5. Стаж роботи (років)
30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
"FinPoint Investment Advisers", -, Керуючий партнер
7. Опис
Незалежний член Наглядової Ради Банку. Змiни на данiй посадi протягом звiтного
кварталу не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Член Наглядової Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бартоломео Суппiєй
3. Рік народження
1970
4. Освіта
Вища, Унiверситет Парми, Iталiя, 1998 р., цивiльне та комерцiйне право, юрист, диплом з
вiдзнакою
5. Стаж роботи (років)
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
"Camerino Suppiej", Венецiя, Iталiя, -, Партнер
7. Опис
Незалежний член Наглядової Ради Банку. Змiни на данiй посадi протягом звiтного
кварталу не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада
Член Наглядової Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Хаген Хайнц Вернер
3. Рік народження
1955
4. Освіта
Вища, Унiверситет Iнсбрука, Австрiя, 1981 р., спецiальнiсть "Управлiння та
оподаткування", доктор економiки з 1985 р.
5. Стаж роботи (років)
42
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
"Hagen & Partners Consulting Anstalt", Герцогство Лiхтенштейн, -, Керуючий директор
7. Опис
Незалежний член Наглядової Ради Банку. Змiни на данiй посадi протягом звiтного
кварталу не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Член Наглядової Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Березов Михайло Юрiйович
3. Рік народження
1972
4. Освіта
Вища, МДТУ iм. М.Е.Баумана, 1994, ракетобудування; Фiнансова академiя при Урядi РФ,
1997, фiнанси i кредит
5. Стаж роботи (років)
23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ВЕБ-Капiтал", -, Керуючий директор
7. Опис
Представник акцiонера. Змiни на данiй посадi протягом звiтного кварталу не вiдбувались.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Член Наглядової Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Ольшанський Олексiй Євгенович
3. Рік народження
1973
4. Освіта
Вища, Санкт-Петербурзький державний унiверситет економiки i фiнансiв, 1995,
факультет фiнансово-кредитних i мiжнародних економiчних вiдносин
5. Стаж роботи (років)
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ВЕБ-Капiтал", -, Керуючий директор
7. Опис
Представник акцiонера. Змiни на данiй посадi протягом звiтного кварталу не вiдбувались.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада
Голова Ревiзiйної Комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кузнецов Iван Iгорович
3. Рік народження
1965
4. Освіта
Вища, Московський Фiзико-Технiчний Унiверситет, 1989 р., динамiка польоту i
управлiння, iнженер-фiзик; Всеросiйський заочний фiнансово-економiчний iнститут, 1997 р.,
бухгалтерський облiк i аудит, економiст.
5. Стаж роботи (років)
31
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Державна корпорацiя розвитку "ВЕБ.РФ", -, Начальник Управлiння зовнiшнiх перевiрок
Служби внутрiшнього контролю
7. Опис
Представник акцiонера. Змiни на данiй посадi протягом звiтного кварталу не вiдбувались.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Член Ревiзiйної Комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Пантелєєв Олександр Олександрович
3. Рік народження
1973
4. Освіта
Вища, Фiнансова академiя при Урядi РФ, 1996
5. Стаж роботи (років)
23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Державна корпорацiя розвитку "ВЕБ.РФ", -, Директор Департаменту аудиту дочiрнiх i
залежних товариств
7. Опис
Представник акцiонера. Змiни на данiй посадi протягом звiтного кварталу не вiдбувались.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Член Ревiзiйної Комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бiдний Олександр Валентинович
3. Рік народження
1956
4. Освіта
Вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут, 1979 р.
5. Стаж роботи (років)
49
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Будiвельна компанiя "Етуаль", -, Директор
7. Опис
Акцiонер (0,000022% акцiй банку). Змiни на данiй посадi протягом звiтного кварталу не
вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада
Голова Правлiння банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Рожок Андрiй Володимирович
3. Рік народження
1973
4. Освіта
Вища: 1. Державна академiя легкої промисловостi України, 1995, економiка пiдприїмств;
2. Мiжнародний iнститут менеджменту, 2002, менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
5. Стаж роботи (років)
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Сбербанк", -, Заступник Голови Правлiння
7. Опис
Змiни на данiй посадi протягом звiтного кварталу не вiдбувались. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Член Правлiння банку, Головний бухгалтер банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Калиновська Наталiя Миколаївна
3. Рік народження
1954
4. Освіта
Вища, Московський технологiчний iнститут м'ясної та молочної промисловостi, 1977,
економiка та органiзацiя промисловостi продовольчих товарiв.
5. Стаж роботи (років)
48
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ АКБ "Новий", -, Радник Голови Правлiння з питань бухгалтерського облiку
7. Опис
Змiни на данiй посадi протягом звiтного кварталу не вiдбувались. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Член Правлiння банку, Директор з фiнансового монiторингу
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Дзюбатий Андрiй Богданович
3. Рік народження
1968
4. Освіта
Вища: 1. Львiвський технiкум радiоелектронiки, 1987, експлуатацiя i наладка верстатiв з
програмним управлiнням; 2. Тернопiльський приладобудiвний iнститут, 1995, iнструментальне
виробництво; 3. Мiжнародний iнститут менеджменту, 2002, менеджмент зовнiшньо
5. Стаж роботи (років)
32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Нацiональний банк України, -, Керiвник проектiв та програм Департаменту
iнформацiйних технологiй
7. Опис

Змiни на данiй посадi протягом звiтного кварталу не вiдбувались. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
08.06.2017
52/1/2017

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000136329

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
10
50918870 5091887051
100
проста
рні іменні
51
0
бездокумент
арна іменна
Додаткова емiсiя здiйснювалась з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконання вимог Нацiонального банку України та вiдповiдно
до Програми капiталiзацiї ПАТ "Промiнвестбанк" на 2016-2018 рр.i в зв'язку з впровадженням нового Мiжнародного стандарту фiнансової
звiтностi 9 "Фiнансовi iнструменти" (МСФЗ 9). Збiльшення статутного капiталу здiйснювалось шляхом приватного розмiщення додаткових
акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв серед акцiонерiв банку.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
ТОВ "Берег"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
30306866
4. Місцезнаходження
вул.Монашинська, будинок 2-Г, смт Козин, Обухiвський район, Київська обл., 08711
5. Опис
Банк є співзасновником товариства: доля участі - 39%, сума інвестицій - 48033 грн. (з
урахуванням коригування балансової вартості). Банк бере участь в управлінні товариства в
межах компетенцій, визначених Статутом ТОВ "Берег" (безпосередньо або через представників
може брати участь у загальних зборах учасників, обирати й бути обраним в його органи
управління).
1. Найменування
Приватна організація (установа, заклад) "Заклад загальної середньої освіти
"Міжнародний ліцей Глобус" м.Києва
2. Організаційно-правова форма
Приватна організація (установа, заклад)
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
38637640
4. Місцезнаходження
вул.Миколи Закревського, 42, м.Київ, 02217
5. Опис
Банк є засновником навчального закладу (100% участі в уставному капіталі, внесок до
статутного фонду не перераховано). Відповідно до Статуту Міжнародного ліцею Глобус, банк,
як засновник, вирішує стратегічні питання ліцею, здійснює управління та контроль за його
діяльністю. В межах цих повноважень Правлінням банку обрана Наглядова Рада навчального
закладу у складі працівників банку, яка на постійній основі здійснює контроль за
фінансово-господарською діяльністю закладу та вирішує поточні питання.
1. Найменування
ТОВ "Київський iнститут банкiвської справи"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
24733836
4. Місцезнаходження
пров. Шевченка,12, м.Київ, 01001
5. Опис
Банк є співзасновником товариства: доля участі - 68%, розмір внеску до статутного
фонду - 17 000 грн. Банк не має контролю над фінансовою та операційною політикою
товариства, не бере участі у фактичному управлінні його діяльністю та не має впливу на його
дохідність.

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про
загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
Дата випуску
1
08.06.2017

08.06.2017

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
2
Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Найменування
органу, що наклав
обмеження

3
Акція проста
бездокументарна
іменна

4
UA4000136329

5
Господарський суд
м. Києва

Акція проста
бездокументарна
іменна

UA4000136329

Приватний
виконавець
виконавчого округу
м. Києва
Крайчинський С.С.

Вид цінних паперів

Характеристика обмеження

Строк обмеження

6
Ухвалою Господарського суду м.
Києва вiд 10.03.2020 в справi №
910/3480/20 накладено арешт на цiннi
папери, належнi Публiчному
акцiонерному товариству
"Акцiонерний комерцiйний
промислово-iнвестицiйний банк"
(01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12;
iдентифiкацiйний код 00039002;
мiжнародний iдентифiкацiйний номер
цiнних паперiв UA 4000136329) та
наявнi на рахунках депонента
Публiчного акцiонерного товариства
"Акцiонерний комерцiйний
промислово-iнвестицiйний банк"
(01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12;
iдентифiкацiйний код 00039002;
мiжнародний iдентифiкацiйний номер
цiнних паперiв UA 4000136329) в
депозитарних установах України.
Постановою приватного виконавця
виконавчого округу м. Києва
Крайчинського С.С. вiд 12.03.2020
(ВП № 61543358): накладено арешт
на цiннi папери, належнi Публiчному
акцiонерному товариству
"Акцiонерний комерцiйний

7
До припинення
виконавчого
провадження

До припинення
виконавчого
провадження

08.06.2017

Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

Акція проста
бездокументарна
іменна

UA4000136329

Слiдчий суддя
Печерського
районного суду м.
Києва

промислово-iнвестицiйний банк"
(01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12;
iдентифiкацiйний код 00039002;
мiжнародний iдентифiкацiйний номер
цiнних паперiв UA 4000136329) та
наявнi на рахунках депонента
Публiчного акцiонерного товариства
"Акцiонерний комерцiйний
промислово-iнвестицiйний банк"
(01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12;
iдентифiкацiйний код 00039002;
мiжнародний iдентифiкацiйний номер
цiнних паперiв UA 4000136329) в
депозитарних установах України.
Ухвалою слiдчого суддi Печерського
районного суду м. Києва вiд
27.05.2020 в справi № 757/21587/20-к
було накладено арешт на простi акцiї,
iменнi Публiчного акцiонерного
товариства "Акцiонерний
комерцiйний
промислово-iнвестицiйний банк" в
кiлькостi 5 080 310 373 акцiй, якi
належать ТОВ "Фiнансова компанiя
"Фортiфай" (код ЄДРПОУ).

До припинення
виконавчого
провадження

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі
Дата
реєст
рації
випус
ку
1
08.06.
2017
Опис:

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій
(шт.)

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими обмежено
(шт.)

2
52/1/2017

3
UA4000136329

4
5 091 887 051

5
50 918 870 510

6
5 089 799 070

7
2 087 981

Згiдно iз пунктом 10 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про депозитрану систему України".

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за
результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

ХV. Проміжний звіт керівництва
Упродовж четвертого кварталу 2020 року ПАТ "Промінвестбанк" вело безперервну банківську
діяльність згідно з ліцензією Національного банку України № 1 від 22.06.2012. Злиття, поділ,
приєднання, перетворення, виділ Банку не здійснювались. Мережа філій та відділень Банку за
четвертий квартал не змінилась і на кінець звітного року складалася із центрального офісу та
одного відділення, що розташовані в м. Києві.
Банк виконував ключові нормативи діяльності, зокрема ліквідності і капіталу. Так, на 01.01.2021
норматив короткострокової ліквідності Н6 становив 2 946,47 % при нормативі не менше 60%,
коефіцієнт покриття ліквідністю LCRВВ за всіма видами валют (середньоарифметичне
значення за 30 днів) був рівним 1 162,24 % при нормативі не менше 100%, коефіцієнт покриття
ліквідністю LCRIВ в іноземній валюті (середньоарифметичне значення за 30 днів) дорівнював
173 432,43% при нормативі не менше 100%. Рівень адекватності регулятивного капіталу Н2 на
цю дату дорівнював 26,72 % при нормативному рівні не нижче 10% і фактичному значенні на
початок звітного кварталу 18,3%, норматив достатності основного капіталу Н3 - 20,54 % (не
нижче 7%) і фактичному значенні на початок звітного кварталу 12,3%.
У четвертому кварталі 2020 року ПАТ "Промінвестбанк" наростило рівень достатності капіталу
та продовжило генерацію грошових коштів, зокрема від погашення кредитів та відсотків, з
метою формування буферу ліквідності, забезпечувало проведення клієнтських платежів,
виконувало свої бюджетні зобов'язання, незважаючи на продовження арешту активів Банку,
накладеного Господарським судом м. Києва.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції, свідчить про те, що проміжний звіт
керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини
четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

