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Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
14. 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
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних
активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)

X

19. Примітки:
Iнформацiя по:
Роздiл 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - не заповнюється, оскiльки у
банку вiдсутня посада корпоративного секретаря.
Роздiл 7. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
- пiдпункт 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - не заповнюється, оскiльки
у звiтному кварталi емiтент не здiйснював iнших цiнних паперiв окрiм облiгацiй;
- пiдпункт 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - не заповнюється, оскiльки у
звiтному кварталi емiтент не здiйснював похiдних цiнних паперiв;
Роздiл 8. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:
- пiдпункт 2) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та
пiдпункт 3) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї – не заповнюється, оскiльки
емiтент не займається виробництвом продукцiї, та не займається видами дiяльностi, що
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Роздiл 9. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - не заповнюється, оскiльки цiннi папери
емiтента не можуть бути конвертованими.
Роздiли: 10. Iнформацiя про замiну управителя; 11. Iнформацiя про керуючого iпотекою; 12.
Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв; 13. Iнформацiя про змiни в
реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом; 14.
Iнформацiя про iпотечне покриття, 15. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює
обслуговування iпотечних активiв - не заповнюються, оскiльки емiтент не випускав цiльових
облiгацiй.
Роздiл 18. 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 емiтент не випускав цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної
особи (за наявності)
3. Дата проведення державної
реєстрації
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний
комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
А01 №306161
26.08.1992
Київська
8217092410.00

6. Відсоток акцій у статутному
капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв)
статутного капіталу, що передано до
статутного капіталу державного
(національного) акціонерного
товариства та/або холдингової
компанії

0

8. Середня кількість працівників
(осіб)

3150

9. Основні види діяльності із
зазначенням найменування виду
діяльності та коду за КВЕД

64.19 Iншi види грошового посередництва, - -, - -

10. Органи управління підприємства

Згiдно з Статутом органами управлiння емiтента є: а)
Загальнi збори акцiонерiв; б) Наглядова Рада Банку; в)
Правлiння Банку. Органами контролю Банку є Ревiзiйна
комiсiя та внутрiшнiй аудит Банку. Вищим органом
управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв Банку (далi
– Загальнi збори). Загальнi збори можуть вирiшувати
будь-якi питання дiяльностi Банку. Наглядова Рада Банку
утворюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.
Наглядова Рада Банку є органом, що здiйснює захист
прав акцiонерiв Банку, в межах компетенцiї, визначеної
чинним законодавством України, Статутом та
Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює
дiяльнiсть Правлiння Банку. В своїй дiяльностi
Наглядова Рада Банку керується чинним законодавством,
рiшеннями Загальних зборiв Банку та Положенням про
Наглядову Раду, яке затверджується Загальними
зборами. Виконавчим органом Банку є Правлiння, яке
здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку,
формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi
Банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його
роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими
Статутом Банку, Положенням про Правлiння Банку,
рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради
Банку. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка
утворюється та обирається з числа акцiонерiв Банку або

їх уповноважених представникiв Загальними зборами
акцiонерiв.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Головне управлiння Нацiонального
банку України по м. Києву i Київськiй
областi

2) МФО банку

321024

3) поточний рахунок

32006134701

4) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком в
іноземній валюті

Операцiйне управлiння Нацiонального
банку України, м. Київ

5) МФО банку

300001

6) поточний рахунок

32003100401

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що
видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Банкiвська лiцензiя на право надання
банкiвських послуг, визначених частиною
третьою статтi 47 Закону України «Про
банки i банкiвську дiяльнiсть»

№1

22.06.2012

Нацiональний банк
України

Необмежена

Опис
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних
операцiй згiдно з додатком
Опис
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
– депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна
дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
– депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз
зберiгання активiв iнститутiв спiльного
iнвестування
Опис
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
– дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами.
Брокерська дiяльнiсть.
Опис
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
– дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами.
Дилерська дiяльнiсть.
Опис

Лiцензiя була чинна протягом звiтного перiоду. Термiну дiї виданої
лiцензiї - необмежений.
№1

05.10.2011

Нацiональний банк
України

Необмежена

Лiцензiя була чинна протягом звiтного перiоду. Термiну дiї виданої
лiцензiї - необмежений.
Серiя АЕ №
24.09.2013
286518

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Лiцензiя була чинна протягом звiтного перiоду. Термiну дiї виданої
лiцензiї - необмежений.
Серiя АЕ №
24.09.2013
286519

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Лiцензiя була чинна протягом звiтного перiоду. Термiну дiї виданої
лiцензiї - необмежений.
Серiя АЕ №
15.10.2012
185098

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Лiцензiя була чинна протягом звiтного перiоду. Термiну дiї виданої
лiцензiї - необмежений.
Серiя АЕ №
15.10.2012
185099

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Лiцензiя була чинна протягом звiтного перiоду. Термiну дiї виданої
лiцензiї - необмежений.

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
– дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами.
Андеррайтинг.
Опис

Серiя АЕ №
15.10.2012
185100

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Лiцензiя була чинна протягом звiтного перiоду. Термiну дiї виданої
лiцензiї - необмежений.

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1. Найменування

-

2. Організаційноправова форма
3. Код за ЄДРПОУ

-

4. Місцезнаходження

-

5. Опис

Протягом звiтного перiоду участь Банком у створеннi юридичних осiб не
набувалась. Вiдсотку акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в
юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, права, що
належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою
не вiдбувалось.

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Голова Наглядової Ради
Дмiтрiєв Володимир Олександрович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1953

5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

вища, Московський фiнансовий iнститут
17
Голова Державної корпорацiї «Банк розвитку та
зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Зовнiшекономбанк)»,
Росiйська Федерацiя
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до
Статуту та Положення про Наглядову Раду Банку. Акцiями
банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.
Член Наглядової Ради
Дмiтрiєв Кирило Олександрович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1975

5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

вища, Стенфордський унiверситет, Гарвардський унiверситет
12
Генеральний директор Керуючої Компанiї Росiйського фонду
Прямих Iнвестицiй (РФПI), Росiйська Федерацiя
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до
Статуту та Положення про Наглядову Раду Банку. Акцiями
банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.
Член Наглядової Ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Мiнiн Володимир Володимирович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1969

5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

вища, МДУ iм. Ломоносова
10
Директор департаменту дочiрнiх банкiв Державної корпорацiї
«Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi
(Зовнiшекономбанк)», Росiйська Федерацiя.
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до
Статуту та Положення про Наглядову Раду Банку. Акцiями
банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.
Член Наглядової Ради
Фрадков Петро Михайлович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1978

5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне

вища, Московський державний iнститут мiжнародних вiдносин
(Унiверситет) МЗС Росiї.
9
Генеральний директор ВАТ "Росiйське агентство по
страхуванню експортних кредитiв i iнвестицiй", Росiйська
Федерацiя.
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до
Статуту та Положення про Наглядову Раду Банку. Акцiями
банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.
Член Наглядової Ради
Зеленов Олександр Вiкторович

найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1955

5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

вища, Московський фiнансовий iнститут
26
Директор Департаменту фiнансових iнститутiв Державної
корпорацiї «Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi
(Зовнiшекономбанк)», Росiйська Федерацiя.
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до
Статуту та Положення про Наглядову Раду Банку. Акцiями
банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.
Член Наглядової Ради
Васильєв Сергiй Олександрович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1957

5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)

вища, Ленiнградський фiнансово-економiчний iнститут
23

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Член Правлiння - заступник Голови Державної корпорацiї «Банк
розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi
(Зовнiшекономбанк)», Росiйська Федерацiя.

8. Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до
Статуту та Положення про Наглядову Раду Банку. Акцiями
банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної

Член Наглядової Ради
Кузнецов Сергiй Володимирович
---

особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

1965
вища, Московський державний iнститут мiжнародних вiдносин
16
Директор Правового департаменту Державної корпорацiї «Банк
розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi
(Зовнiшекономбанк)».
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до
Статуту та Положення про Наглядову Раду Банку. Акцiями
банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.
Член Наглядової Ради
Сiрош Iгор Iванович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1963

5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*

вища, Вiйськовий Червонопрапорний iнститут Мiноборони
СРСР
27
Вiце-президент Мiжнародної громадської органiзацiї «Центр
стратегiчних i полiтичних дослiджень»
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до
Статуту та Положення про Наглядову Раду Банку. Акцiями
банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.
Член Наглядової Ради
Карнаух Сергiй Юрiйович

---

або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

1972
вища, Фiнансова академiя (Фiнансовий Унiверситет при Урядi
РФ)
18
Заступник директора Департаменту структурного i боргового
фiнансування Державної корпорацiї «Банк розвитку та
зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Зовнiшекономбанк)».
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до
Статуту та Положення про Наглядову Раду Банку. Акцiями
банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.
Голова Ревiзiйної Комiсiї
Улупов В’ячеслав Євгенович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1952

5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)

вища, МДУ iм. Ломоносова
23

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Директор служби внутрiшнього контролю Державної корпорацiї
«Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi
(Зовнiшекономбанк)», Росiйська Федерацiя.

8. Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до
Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Банку. Акцiями
банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Член Ревiзiйної Комiсiї
Бiдний Олександр Валентинович

---

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

1956
вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут, Академiя
народного господарства при РМ СРСР.
34
Директор будiвельної компанiї «Етуаль».
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно Статуту
та Положення про Ревiзiйну комiсiю Банку. Володiє 0,00014%
акцiй банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом звiтного перiоду
не вiдбувались.
Член Ревiзiйної Комiсiї
Пантелєєв Олександр Олександрович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1973

5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)

вища, Фiнансова академiя при Урядi РФ
4

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

начальник управлiння зовнiшнiх перевiрок Служби
внутрiшнього контролю Державної корпорацiї «Банк розвитку та
зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Зовнiшекономбанк)»,
Росiйська Федерацiя.

8. Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до
Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Банку. Акцiями
банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Голова Правлiння банку
Башкiров Вiктор Володимирович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1971

5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)

вища, Московський державний iнститут мiжнародних вiдносин
МЗС РФ, 1994 р., спецiальнiсть – мiжнароднi економiчнi
вiдносини; квалiфiкацiя – економiст з мiжнародних економiчних
вiдносин зi знанням iноземної мови.
15

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Глава фiлiї Акцiонерної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Кренвел Iнвестментс ПТЕ. ЛТД.

8. Опис

Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Перший заступник Голови Правлiння банку
Юткiн Вячеслав Михайлович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1952

5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)

Вища: 1.Українська академiя зовнiшньої торгiвлi, 1999 р.,
спецiальнiсть – менеджмент ЗЕД; 2.Київський ордена Ленiна
державний унiверситет iм. Т.Г.Шевченка, 1979 р., спецiальнiсть
– журналiстика.
12

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Голова Спостережної Ради, радник Голови Спостережної Ради,
в.о. Голови Правлiння, Голова Правлiння банку ЗАТ «Дочiрнiй
банк Сбербанку Росiї» (ЗАТ «Комерцiйний банк НРБ - Україна»;
ЗАТ «Банк НРБ»).

8. Опис

Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Заступник Голови Правлiння банку
Чайников Олександр Володимирович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1965

5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Вища, Московський державний iнститут мiжнародних вiдносин
(Унiверситет) МЗС РФ, 1997 р., квалiфiкацiя – економiст з
мiжнародних економiчних вiдносин зi знанням iноземної мови.
10
Заступник директора Департаменту структурного фiнансування
Дирекцiї iнвестицiйних банкiвських операцiй; заступник
начальника Департаменту структурного i боргового
фiнансування Дирекцiї iнвестицiйних банкiвських операцiй.
Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.
Член Правлiння, Директор Департаменту комплаєнс
Харченко Полiна Сергiївна

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1976

5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Вища: 1. Тернопiльська академiя народного господарства, 2001,
банкiвська справа; 2. Житомирський iнженерно-технологiчний
iнститут, 1997, квалiфiкацiя – менеджмент.
12
Начальник Захiдноукраїнського Головного регiонального
управлiння Промiнвестбанку-керуючий фiлiєю "Вiддiлення
Промiнвестбанку в м.Луцьк".
Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.
Член Правлiння, Директор з корпоративного бiзнесу
Кравець Владислав Iванович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1974

5. Освіта

Вища: 1. Київський нацiональний економiчний унiверситет, 1998
р., спецiальнiсть «Фiнанси та кредит»; 2. Київський державний

унiверситет будiвництва та архiтектури, 1996 р., спецiальнiсть
«Iнженер-будiвельник».
6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

15
Начальник управлiння цiнних паперiв, заступник Голови
Правлiння – начальник управлiння цiнних паперiв, в.о. Голови
Правлiння банку, Голова Правлiння банку, Перший заступник
Голови Правлiння ВАТ «Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї» (ЗАТ
«Комерцiйний банк НРБ-Україна»; ЗАТ «Банк-НРБ»).
Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.
Член Правлiння, Директор з операцiйної та фiнансової
дiяльностi банку
Мехдi Ширазi

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1958

5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Унiверситет Карачi, факультет управлiння бiзнесом i
комерцiйної дiяльностi, де отримав науковий ступiнь магiстра
управлiння бiзнесом.
30
Казначей ВАТ «Альфа-банк» (Росiя).
Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.
Член Правлiння, Директор Департаменту ризик-менеджменту
Мюллер Клаус

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1969

5. Освіта

Бiрмiнгемський унiверситет, 1997р, спецiальнiсть бiзнес

адмiнiстрування (Мiжнародна банкiвська справа та фiнанси)
6. Стаж керівної роботи
(років)
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7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Член Правлiння/директор з ризикiв «Фольксбанк а.д.» (Сербiя).
Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом
звiтного перiоду не вiдбувались.

8. Опис

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування

Fitch Ratings CIS Ltd

2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Великобританiя; (мiсцезнаходження фiлiалу - Бiзнес-центр ЛайтХаус,
вул. Валова, б. 26, м. Москва, Росiя, 115054)
-

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

17.04.2014

7. Міжміський код та
телефон/факс

+44 203 530 1000 +44 203 530 1500

8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Рейтингове агентство
Рейтинговi послуги.
Fitch Ratings CIS Ltd - є компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю,
яка дiє через росiйський фiлiал, лiцензiї не має.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
34819244
04073, Україна, м. Київ, провул. Куренiвський, 15
Свiдоцтво №5

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

09.06.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс

+38 044 227-60-74 +38 044 227-60-74

8. Вид діяльності

рейтинговi послуги

9. Опис

Рейтингове агентство «Експерт-рейтинг» (далi – РА) є найбiльшим
оператором ринку добровiльного рейтингування в Українi.
Починаючи з квiтня 2007 року РА є офiцiйно визнаною Українською
асоцiацiєю iнвестицiйного бiзнесу - найбiльш авторитетною
професiйною асоцiацiєю, що об'єднує iнституцiональних iнвесторiв
на фондовому ринку України, яка одночасно є саморегулюючою
органiзацiєю для Компанiй з управлiння активами.
З 09 червня 2010 року РА отримало вiд Нацiональної Комiсiї з цiнних
паперiв i фондового ринку України статус уповноваженого
рейтингового агентства.
Рейтингове агентство активно розвиває лiнiю iндивiдуальних
рейтингiв, сприяє полiпшенню системи розкриття iнформацiї,
проводить комплекснi рейтинговi дослiдження.
Методологiчна база рейтингового агентства покриває банкiвський,
страховий i iнвестицiйний сектори, а також бiльшiсть галузей
промисловостi i
сфери послуг.

1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Акціонерне товариство
30370711
01001, м.Київ, вул.Грiнченка, 3,
-

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

12.06.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)279-65-40 (044)279-13-22

8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Проведення депозитарних операцiй за розпорядженнями емiтента
(адмiнiстративнi операцiї, облiковi операцiї, iнформацiйнi операцiї);
послуги акцiонерам, якi сукупно є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв
простих акцiй емiтента.
Згiдно Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв
зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку України 1 жовтня 2013 року ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» є Центральним депозитарiєм.
Згiдно Статтi 29. Закону України «Про депозитарну систему України»
вiд 6 липня 2012 року iз змiнами та доповненнями, лiцензiя на
провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю, не
видається.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бюро iнвестицiйних
технологiй»
Товариство з обмеженою відповідальністю
33056212
01133, м.Київ, вул..Кутузова, буд 18/7

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ 507128

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

23.12.2009

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 501-77-44 (044) 284 -53-02

8. Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами

9. Опис

Проведення операцiй з цiнними паперами емiтента.

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
Акціонерне товариство
21672206
01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АД 034421

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

11.06.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)277-50-00 (044) 277-50-01

8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Проведення операцiй з цiнними паперами.
Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "ПЕРСПЕКТИВА"
Акціонерне товариство
33718227
49000, м.Днiпропетровськ, вул.Ленiна, 30

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ 483591

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

21.08.2009

7. Міжміський код та
телефон/факс

(056) 373-97-95 (056) 373-97-95

8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Проведення операцiй з цiнними паперами.
Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа"
Акціонерне товариство
36184092
01004, м.Київ, вул.Шовковична, 42-44

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АГ 399339

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

22.10.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)495-74-74 (044)495-74-73

8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Проведення операцiй з цiнними паперами.
Приватне акцiонерне товариство "Українська мiжбанкiвська валютна
бiржа"
Акціонерне товариство
22877057
04070, м.Київ, вул.Межигiрська, 1

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ 498025

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

24.11.2009

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)461-54-30 (044)461-54-30

8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Проведення операцiй з цiнними паперами.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйний Капiтал
Україна"
Товариство з обмеженою відповідальністю
35649564
01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АГ 579781

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

02.09.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 220-01-20 (044)220-16-25

8. Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами

9. Опис

Проведення операцiй з цiнними паперами емiтента.

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма

Приватне акцiонерне товариство "Iнвестицiйна фiнансова компанiя
"АРТ Капiтал"
Акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

33308667
03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення,1

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АГ 579775

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

13.08.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 490-51-84 (044) 490-51-84

8. Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами

9. Опис

Проведення операцiй з цiнними паперами емiтента.

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Альфа
Страхування"
Акціонерне товариство
30968986
04073, м. Київ, пр-т. Московський, 9, БЦ «Форум Парк Плаза», офiс
№ 2-204, а/с № 32

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

11100968

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

20.01.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 495-83-52 (044) 495-83-52

8. Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя; перестрахування;
дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв; iнша допомiжна дiяльнiсть у
сферi страхування та пенсiйного забезпечення

9. Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Альянс Україна"
Товариство з додатковою відповідальністю
32253696
04119, м.Київ, вул.Дегтярiвська, 21-Г

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

11100501

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

21.08.2004

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)459-00-51 (044)459-00-52

8. Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя; перестрахування;

оцiнювання ризикiв та завданої шкоди; дiяльнiсть страхових агентiв i
брокерiв; iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та
пенсiйного забезпечення
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА
Страхування"
Акціонерне товариство
20474912
04070, м.Київ, вул.Iллiнська, 8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

11100795

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

17.09.2009

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)499-24-99 (044)499-24-99

8. Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя; перестрахування;
оцiнювання ризикiв та завданої шкоди; дiяльнiсть страхових агентiв i
брокерiв; iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та
пенсiйного забезпечення.

9. Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування, вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя
«Акцепт»
Товариство з додатковою відповідальністю
36695082
01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 16, кiмн. 601

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

11102482

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

18.03.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 278-01-58 (044) 278-01-58

8. Вид діяльності

9. Опис

Iншi види страхування, крiм страхування життя; перестрахування;
iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного
забезпечення.
Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ВУСО"
Акціонерне товариство
31650052
83001, м.Київ, вул.Казимира Малевича, 31

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

11100829

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

21.08.2004

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)500-37-73 (044) 500-37-73

8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Iншi види страхування, крiм страхування життя
Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.
Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя
"IНГО Україна"
Акціонерне товариство
16285602
01054, м.Київ, вул.Воровського, 33

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

11100857

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

21.08.2004

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)490-27-44 (044)490-27-44

8. Вид діяльності

9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Iншi види страхування, крiм страхування життя; перестрахування;
iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного
забезпечення.
Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Кремiнь"
Акціонерне товариство
24559002
83048, м.Донецьк вул.Унiверситетська, 89, кiмн. 217

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

11100811

6. Дата видачі ліцензії

21.08.2004

або іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(062) 345-20-83 (062) 345-06-31
Iншi види страхування, крiм страхування життя
Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Провiдна"
Акціонерне товариство
23510137
03049, м.Київ, просп. Повiтрофлотський, 25

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

11100854

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

23.02.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 492-18-18 (044) 492-18-19

8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Iншi види страхування, крiм страхування життя; перестрахування.
Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя
«Спiвдружнiсть»
Товариство з додатковою відповідальністю
31714697
01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 16, кiмн. 904

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

11100912

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

21.08.2004

7. Міжміський код та
телефон/факс

(062) 387-67-22 (062) 387-67-22

8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма

Iншi види страхування, крiм страхування життя.
Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "ТАС"
Акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

30115243
03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

11100895

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

20.01.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 536-00-20 (044) 536-00-21

8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Iншi види страхування, крiм страхування життя; перестрахування.
Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УНIКА
Акціонерне товариство
20033533
01103, м.Київ, вул.Скасаганського, 70-А

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

11100836

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

22.03.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)225-60-00 (044)225-60-02

8. Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя

9. Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна"

2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Акціонерне товариство
20113829
01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 48-А

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

11100424

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

21.08.2004

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 281-61-50 (044) 281-61-55

8. Вид діяльності
9. Опис

Iншi види страхування, крiм страхування життя; перестрахування
Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування

за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова
компанiя"
Акціонерне товариство
20602681
04080, м.Київ, вул.Фрунзе,40

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

11100830

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

21.08.2004

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 537-66-14 (044) 537-66-14

8. Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя; оцiнювання ризикiв
та завданої шкоди; дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв; iнша
допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення

9. Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

«Лавринович i Партнери» Адвокатська фiрма» ТОВ
Товариство з обмеженою відповідальністю
34728765
01021,м. Київ, в. Кловський узвiз,14/24, оф.101
Серiя АА № 357785

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

12.10.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)494-27-27 (044)494-27-27

8. Вид діяльності
9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Юридична дiяльнiсть
Адвокатська дiяльнiсть, видання журналiв та перiодичних публiкацiй,
нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть, дослiдження кон'юктури
ринку та виявлення суспiльної думки, консультування з питань
комерцiйної дiяльностi та управлiння, рекламна дiяльнiсть.
«Боргова агенцiя «Пристав» Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
Товариство з додатковою відповідальністю
37079700
01054, Україна, м. Київ, вул. Воровського, 33

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Серiя А01 №725470

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

20.07.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)391-35-13 (044)391-35-12

8. Вид діяльності

Надання юридичних послуг

9. Опис

Надання Банку юридичних послуг, пов’язаних з представництвом
його iнтересiв у компетентних органах, зокрема, щодо стягнення на
користь Банку заборгованостi Позичальникiв/Поручителiв та/або
Заставодавцiв/ Iпотекодавцiв за кредитними договорами, укладеними
з Банком.

1. Найменування

«Кредит Колекшн Груп» Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Товариство з обмеженою відповідальністю
34045919
01103, м. Київ, Залiзничне шосе, будинок 57

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

ФК № 133

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

12.04.2007

7. Міжміський код та
телефон/факс

--

8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Надання юридичних послуг
Надання юридичних послуг в частинi проведення заходiв по
стягненню заборгованостi по позичальниках.
«УАГ сервiс» Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Товариство з обмеженою відповідальністю
37818311
04060, м. Київ, вул. Бориса Житкова, 5-А
Серiя АА 387676

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

02.08.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс

--

8. Вид діяльності
9. Опис

Юридичнi та консультацiйнi послуги
Юридичнi та консультацiйнi послуги у виглядi: юридичного
супроводу, подготовки необхiдних документiв i представництва
iнтересiв Банку з питань продовження строку перебування та

реєстрацiї паспортних документiв громадян РФ.
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

«Трiада» Консалтингова компанiя» Приватне пiдприємство
Приватне підприємство
36472632
04070, м. Київ, вул. Фроловська/ Факт. Адреса: 02660, м. Київ, вул.
М.Раскової, 21, оф. 605

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

20043546

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

15.02.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс

--

8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Юридичнi послуги зi стягнення боргiв.
Надання Банку юридичних послуг, пов’язаних iз представництвом
його iнтересiв у компетентних органах, зокрема, щодо стягнення на
користь Банку заборгованостi Позичальникiв/Поручителiв та/або
Заставодавцiв/ Iпотекодавцiв за кредитними договорами, укладеними
з Банком.
«Дельта – М» Агенцiя комплексного захисту бiзнесу» Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю
Товариство з обмеженою відповідальністю
35199148
02140, м. Київ, вул. Вишняковська, 13, оф. 224
13296/07

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

02.07.2007

7. Міжміський код та
телефон/факс

--

8. Вид діяльності

Юридичнi послуги зi стягнення боргiв

9. Опис

Надання Банку юридичних послуг, пов’язаних iз представництвом
його iнтересiв у компетентних органах, зокрема, щодо стягнення на
користь Банку заборгованостi Позичальникiв/ Поручителiв та/або
Заставодавцiв/Iпотекодавцiв за кредитними договорами, укладеними з
Банком.

1. Найменування

«Спiвдружнiсть-Прогрес» Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Товариство з обмеженою відповідальністю
31111632
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Серiя АБ 001843

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

12.06.2008

7. Міжміський код та
телефон/факс

--

8. Вид діяльності
9. Опис

Надання юридичних послуг
Юридичнi послуги з питань здiйснення комерцiйним банком
iнвестицiй в грошових коштах закордон, процедури випуску цiнних
паперiв українськими емiтентами закордон, випуску iпотечних цiнних
паперiв

1. Найменування

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги»

2. Організаційно-правова
форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

33306921
01001, м.Київ, вул.Хрещатик, буд.19 А
Свiдоцтво № 3516

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

27.01.2005

7. Міжміський код та
телефон/факс

+38-044-490-30-00 +38-044-490-30-30

8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Аудиторська дiяльнiсть
Аудиторськi послуги
"КЛIФФОРД ЧАНС" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Товариство з обмеженою відповідальністю
35912194
01032, м. Київ, вул.Жилянська, будинок 75

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

100124508

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

26.06.2008

7. Міжміський код та
телефон/факс

--

8. Вид діяльності
9. Опис

Надання юридичних послуг
Надання Банку юридичних послуг та правової допомоги з розробки
типових примiрникiв банкiвської документацiї українською мовою.

VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.07.1993

105/1/93

Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

1250000

125000.00

100

Опис

27.07.1993

106/1/93

Опис

25.10.1993

211/1/93

Опис

27.12.1993

313/1/93

Опис

27.12.1993

314/1/93

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.
Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

2120000

212000.00

62.91

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.
Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

1130000

113000.00

25.11

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.
Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

25000000

2500000.00

84.75

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.
Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

20500000

2050000.00

41

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.

Опис

01.03.1994

83/1/94

Опис

13.05.1994

185/1/94

Опис

08.07.1994

276/1/94

Опис

31.03.1995

140/1/95

Опис

14.07.1995

262/1/95

Опис

05.03.1996

132/1/96

Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

16500000

1650000.00

24.81

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.
Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

58800000

5880000.00

46.93

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.
Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

74700000

7470000.00

37.35

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.
Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

91500000

9150000.00

31.39

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.
Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

444000000

44400000.00

60.37

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.
Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

339000000

33900000.00

31.55

Опис

15.08.1996

395/1/96

Опис

30.12.1997

1090/1/97

Опис

10.12.1998

1196/10/1/98

Опис

08.09.2008

356/1/08-Т
Опис

11.11.2008

447/1/08-Т
Опис

30.12.2008

505/1/08

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.
Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

442800000

44280000.00

29.18

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.
Управлiння
ДКЦПФР в
м.Києвi та
Київськiй обл.

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10.00

20017500

200175000.00

100

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1000091009

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10.00

20017500

200175000.00

100

В зв'язку з обранням форми випуску акцiй вiдповiдно до вимог законодавства, свiдоцтво про реїстрацiю випуску цiнних паперiв реїстрацiйний
№ 1090/1/97 вiд 30 грудня 1997 року було замiнено свiдоцтвом про реїстрацiю випуску цiнних паперiв, виданим Управлiнням Державної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi, реїстрацiйний № 1196/10/1/98, дата реїстрацiї 10 грудня 1998 року. Форма
випуску акцiй - документарна.
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1000091009

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10.00

43000000

430000000.00

214.81

Розпорядженням уповноваженої особи Комiсiї вiд 21.10.2008 р. №74-СТ-А випуск акцiй скасовано та анульовано тимчасове свiдотство про
реєстрацiю випуску акцiй вiд 08.09.2008 №356/1/08-Т,в зв'язку з тим, що емiсiя акцiй не вiдбулася.
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1000091009

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10.00

90000000

900000000.00

449.61

Розпорядженням уповноваженої особи Комiсiї вiд 26.12.2008 р. №82-СТ-А випуск акцiй скасовано та анульовано тимчасове свiдотство про
реєстрацiю випуску акцiй вiд 11.11.2008 №447/1/08-Т,в зв'язку з тим, що емiсiя акцiй не вiдбулася.
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1000091009

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10.00

130017500

1300175000.00

100

Опис

16.09.2009

271/1/09

Опис

16.09.2009

271/1/09

Опис

04.06.2013

57/1/2013

Опис

Додаткова емiсiя здiйснювалася з метою фiнансового оздоровлення банку. Збiльшення статутного капiталу здiйснювалось шляхом закритого
(приватного) розмiщення акцiй серед акцiонерiв, якi подали План фiнансового оздоровлення Промiнвестбанку, що затверджений Тимчасовим
адмiнiстратором та погоджений Нацiональним банком України.
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1000091009

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10.00

529871452

5298714520.00

100

Додаткова емiсiя здiйснювалась в межах Плану заходiв щодо фiнансового оздоровлення Банку, погодженого Нацiональним банком України, з
метою забезпечення фiнансової стабiльностi та захисту iнтересiв вкладникiв та iнших кредиторiв Банку. Збiльшення статутного капiталу
здiйснювалось шляхом закритого (приватного) розмiщення акцiй серед акцiонерiв банку в два етапи: I етап - реалiзацiя акцiонерами преважного
права на придбання акцiй додаткової емiсiї, II етап - розмiщення нереалiзованих протягом I етапу акцiй серед акцiонерiв, якi взяли на себе
iнвестицiйнi зобовязання вiдповiдно до Плану заходiв щодо фiнансового оздоровлення Банку.
На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" Банком укладено договiр вiд 24.09.2009 року №170-А-П з ПрАТ "Фондова
бiржа ПФТС" про допуск цiнних паперiв до торгiвлi на бiржi (позалiстинг). Листом вiд 28.09.2009 р. №0892 бiржа ПФТС повiдомила, що акцiї
простi iменнi ПАТ Промiнвестбанк 28 вересня 2009 року допущенi до обiгу на ПФТС без включення до бiржового реєстру.
Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000136329

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10.00

529871452

5298714520.00

100

В зв'язку зi змiною форми випуску акцiй вiдповiдно до вимог законодавства, свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй реєстрацiйний № 271/1/09
дата реєстрацiї 16.09.2009 р., дата видачi 20.10.2009 р. (вiдновлено 21.02.2012) було замiнено свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй,
виданим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний № 271/1/09, дата реєстрацiї 16.09.2009 р., дата видачi
23.02.2012 р. Форма випуску акцiй - бездокументарна.
Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000136329

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10.00

821709241

8217092410.00

100

Додаткова емiсiя здiйснювалася з метою збiльшення статутного капiталу на виконання вимог Нацiонального банку України щодо додаткової
капiталiзацiї банку, змiцнення фiнансової стiйкостi та пiдвищення конкурентоспроможностi. Збiльшення статутного капiталу здiйснювалось
шляхом приватного розмiщення акцiй серед акцiонерiв банку.

2. Інформація про облігації емітента
Термін
виплати
процентів

Сума
виплаченого
процентного
доходу за
звітний період
(грн.)

Дата
погашення
облігацій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

130/2/2011

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000.00

500000

Бездокументарні
іменні

500000000.00

12.75

щоквартально

809214.45

01.08.2014

05.09.2011

Опис

14.02.2014

Опис

14.02.2014

Опис

14.02.2014

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Облігації
(відсоткові,
цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість Форма існування
Загальна
Процентна
у випуску
та форма
номінальна
ставка (у
(штук)
випуску
вартість (грн.) відсотках)

Торгiвля облiгацiями ПАТ «Промiнвестбанк» серiї F здiйснювалась на внутрiшньому фондовому ринку.
31 липня 2014 року облiгацiї були виключенi iз лiстингу бiржi ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива». Пiдставою для прийняття рiшення про делiстинг облiгацiй є закiнчення строку
обiгу облiгацiй. 18 серпня 2014 року (Розпорядження №205КФ-С-О) Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було скасовано випуск облiгацiй ПАТ
«Промiнвестбанк» серiї F.
Облiгацiї перебували у лiстингу фондової бiржi в повному об’ємi. Метою емiсiї облiгацiй було залучення коштiв на збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфеля банку. Публiчне
розмiщення облiгацiй здiйснюється вiдповiдно до Проспекту емiсiї облiгацiй.
20/2/2014-Т

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000.00

300000

Бездокументарні
іменні

300000000.00

16

щоквартально

0.00

04.03.2017

Вiдповiдно до проспекту укладення договорiв по облiгацiям серiї G з першими власниками буде проводитись на Фондовiй бiржi «Перспектива» та «ФБ «ПФТС». Метою емiсiї
облiгацiй було залучення коштiв на збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфеля банку. Публiчне розмiщення облiгацiй здiйснюється вiдповiдно до Проспекту емiсiї облiгацiй.
21/2/2014-Т

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000.00

400000

Бездокументарні
іменні

400000000.00

18

щоквартально

0.00

04.04.2020

Вiдповiдно до проспекту укладення договорiв по облiгацiям серiї Н з першими власниками буде проводитись на Фондовiй бiржi «Перспектива» та «ФБ «ПФТС». Метою емiсiї
облiгацiй було залучення коштiв на збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфеля банку. Публiчне розмiщення облiгацiй здiйснюється вiдповiдно до Проспекту емiсiї облiгацiй.
22/2/2014-Т

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000.00

300000

Бездокументарні
іменні

300000000.00

0

щоквартально

0.00

06.05.2017

Вiдповiдно до проспекту укладення договорiв облiгацiй серiї I з першими власниками буде проводитись на Фондовiй бiржi «Перспектива» та «ФБ «ПФТС». Метою емiсiї облiгацiй
було залучення коштiв на збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфеля банку. Публiчне розмiщення облiгацiй здiйснюється вiдповiдно до Проспекту емiсiї облiгацiй.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

X

31593755

X

X

НБУ

22.11.2013

1400000

6.50

14.11.2014

Iншi банки

18.03.2014

52603

10.41

13.03.2015

Iншi банки

21.03.2014

52603

10.41

18.03.2015

Iншi банки

04.09.2014

263016

13.61

06.03.2015

Iншi банки

10.09.2014

65754

12.02

10.12.2014

Iншi банки

25.11.2013

647459

8.6735

25.11.2014

Iншi банки

27.11.2013

129492

8.0000

26.11.2014

Iншi банки

23.01.2014

129492

4.80310

22.01.2015

Iншi банки

30.01.2014

336679

4.80610

29.01.2015

Iншi банки

05.03.2014

103593

4.80410

02.03.2015

Iншi банки

25.02.2014

258984

4.12050

20.02.2015

Iншi банки

30.01.2014

440272

4.11880

29.01.2015

Iншi банки

27.02.2014

388476

4.12050

20.02.2015

Iншi банки

05.03.2014

932341

4.11890

02.03.2015

Iншi банки

23.01.2014

388476

4.11740

22.01.2015

Iншi банки

09.04.2014

194238

4.1200

10.10.2014

Iншi банки

11.04.2014

194238

4.1200

14.10.2014

Iншi банки

27.06.2014

453221

4.16590

26.12.2014

Iншi банки

18.07.2014

971189

4.16660

16.01.2015

Iншi банки

23.07.2014

1294919

4.16740

23.01.2015

Iншi банки

04.09.2014

1515055

4.16965

06.03.2015

Iншi банки

04.09.2014

2563939

5.27965

18.11.2014

Iншi банки

05.09.2014

1035935

5.27890

18.11.2014

Iншi банки

27.12.2013

657870

3.74300

26.12.2014

Iншi банки

05.03.2014

118417

3.81000

02.03.2015

Iншi банки

06.06.2014

164468

1.11600

05.12.2014

Iншi банки

27.06.2014

164468

4.03600

24.12.2014

Iншi банки

18.07.2014

328935

4.03400

16.01.2015

Iншi банки

29.09.2014

175000

13.00

06.10.2014

Iншi банки

29.09.2014

40000

14.00

06.10.2014

Iншi банки

09.02.2012

986310

0.25

03.02.2015

Види зобов'язань
Кредити банку

у тому числі(за кожним кредитом):

Iншi банки

22.02.2012

657540

0.25

03.02.2015

Iншi банки

27.06.2013

49316

9.57

19.12.2014

Iншi банки

12.08.2013

1035935

6.40510

20.08.2018

Iншi банки

19.08.2013

258984

6.40210

20.08.2018

Iншi банки

22.08.2013

1294919

6.23490

20.08.2018

Iншi банки

29.08.2013

906443

5.17460

18.08.2015

Iншi банки

20.09.2013

323730

5.42310

16.09.2016

Iншi банки

20.09.2013

453221

5.42310

16.09.2016

Iншi банки

19.11.2013

647459

6.00

12.12.2014

Iншi банки

10.10.2013

129492

5.62335

15.10.2014

Iншi банки

29.10.2013

1294919

4.44810

04.09.2015

Iншi банки

24.10.2013

194238

4.44710

04.09.2015

Iншi банки

05.12.2012

323730

4.58410

20.12.2014

Iншi банки

17.12.2012

906443

4.58460

20.12.2014

Iншi банки

18.12.2012

647459

4.58440

20.12.2014

Iншi банки

25.09.2013

328935

4.92200

21.09.2015

Iншi банки

26.09.2013

328935

4.92300

22.09.2015

Iншi банки

27.09.2013

328935

4.92200

23.09.2015

Iншi банки

19.12.2012

246701

4.54200

20.12.2014

Iншi банки

24.10.2013

411169

4.08500

04.09.2015

Iншi банки

15.03.2011

11007

2.30900

20.06.2016

Iншi банки

06.03.2012

13930

1.93300

29.03.2017

Iншi банки

11.04.2011

16216

2.14778

28.03.2017

Iншi банки

05.08.2011

1703

2.42200

08.08.2016

Iншi банки

31.08.2011

9085

2.40000

02.09.2016

Iншi банки

17.01.2012

710

2.40000

02.03.2017

Мiжнароднi фiнансовi
органiзацiї

05.11.2013

166143

8.25000

31.10.2014

Мiжнароднi фiнансовi
органiзацiї

05.11.2013

74764

8.25000

31.10.2014

Мiжнароднi фiнансовi
органiзацiї

08.06.2012

4316

6.98278

08.06.2015

Мiжнароднi фiнансовi
органiзацiї

12.06.2012

26748

8.15000

27.06.2015

Мiжнароднi фiнансовi
органiзацiї

01.08.2012

40354

8.15000

16.08.2015

Мiжнароднi фiнансовi
органiзацiї

05.12.2012

55188

8.15000

20.12.2015

Мiжнароднi фiнансовi
органiзацiї

19.07.2013

43833

8.15000

02.08.2016

Мiжнароднi фiнансовi

05.09.2013

15904

8.15000

19.09.2016

органiзацiї
Мiжнароднi фiнансовi
органiзацiї

05.06.2013

13157

7.06800

29.04.2016

Субординований кредит

26.08.2010

3884756

6.06560

20.08.2020

X

0

X

X

X

0

X

X

ям0

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у
тому числі за похідними
цінними паперами)(за кожним
видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

20064

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

195602

X

X

Усього зобов'язань

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним
власним випуском):
за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):

Опис:

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 3 квартал 2014 року
Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

2513162

2170566

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України

0

462260

Торгові цінні папери

0

0

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

0

0

Кошти в інших банках, у тому числі:

1730809

1492864

в іноземній валюті

1730809

1339546

-22242

-1337

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:

37095781

28395900

кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:

36990484

28201360

в іноземній валюті

27666873

19009129

резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів

-1339013

-2214470

кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:

105297

194540

в іноземній валюті

10277

7193

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

-19686

-10284

5134871

2845221

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж

-89422

-90053

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі:

52422

0

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

0

0

122

122

843603

748976

6077

6875

Відстрочений податковий актив

546256

472111

Основні засоби та нематеріальні активи

2755356

2857272

Інші фінансові активи, у тому числі:

651515

75870

резерви під інші фінансові активи

-39333

-5407

Інші активи, у тому числі:

223069

197828

резерви під інші активи

-29716

-23600

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи
вибуття

25345

9081

Усього активів, у тому числі:

51578338

39734400

в іноземній валюті

34570252

23693223

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти

резерви під знецінення коштів в інших банках

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі:

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Кошти банків, у тому числі:

27931836

16376358

в іноземній валюті

25774889

13922447

Кошти клієнтів, у тому числі:

13143600

13897924

кошти юридичних осіб, у тому числі:

5751664

5792375

в іноземній валюті

2853548

2941565

кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:

3800667

2937531

в іноземній валюті

1372609

1159448

кошти фізичних осіб, у тому числі:

7391936

8105549

в іноземній валюті

3594885

3210209

кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:

1120375

1461722

в іноземній валюті

234313

127609

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:

0

586351

в іноземній валюті

0

0

459931

515982

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

20064

20144

Резерви за зобов’язаннями

61666

28203

Інші фінансові зобов’язання

332314

469901

Інші зобов'язання

195602

187410

Субординований борг

3651489

2274983

0

0

Усього зобов'язань, у тому числі:

45256502

34357256

в іноземній валюті

36539427

23180894

8217092

8199297

5300

5300

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-3828448

-4911113

0

0

Резерви переоцінки

1927892

2083660

Усього власного капіталу

6321836

5377144

Усього зобов'язань та власного капіталу

51578338

39734400

Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

Зобов'язання групи вибуття

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці

Резервні та інші фонди банку

Данi зазначенi в тис.грн.
Затверджено до випуску та підписано
14.10.2014

року

Керівник

Юткiн В.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Лещова I.В., тел.364-67-77
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Назаренко Є.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки
за 3 квартал 2014 року
Звітний період

Попередній період
за відповідний
квартал
попереднього
року

за відповідний
квартал
попереднього
року
наростаючим
підсумком з
початку року

Найменування статті

за поточний
квартал

за поточний
квартал
наростаючим
підсумком з
початку року

1

2

3

4

5

Процентні доходи

1296759

3571345

995307

2987293

Процентні витрати

-811333

-2295405

-668067

-2066742

Чистий процентний
дохід/(Чисті процентні
витрати)

485426

1275940

327240

920551

Комісійні доходи

195791

411504

130129

315179

Комісійні витрати

-10552

-31377

-10113

-29745

Результат від операцій з
цінними паперами в
торговому портфелі банку

0

0

0

0

Результат від операцій з
хеджування справедливої
вартості

0

0

0

0

Результат від переоцінки
інших фінансових
інструментів, що
обліковуються за
справедливою вартістю з
визнанням результату
переоцінки через прибутки
або збитки

-143908

-678207

6774

37526

Результат від продажу
цінних паперів у портфелі
банку на продаж

-4328

-4971

570

-75

Результат від операцій з
іноземною валютою

290508

1175644

43041

117078

Результат від переоцінки
іноземної валюти

-120793

-321465

2374

3413

Результат від переоцінки
об'єктів інвестиційної
нерухомості

0

0

0

0

-17921

-35088

0

-2667

Прибуток/(збиток), який
виникає під час первісного
визнання фінансових
активів за процентною
ставкою, вищою або
нижчою, ніж ринкова

Збиток/(прибуток), який
виникає під час первісного
визнання фінансових
зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або
нижчою, ніж ринкова

0

0

0

0

Відрахування до резерву під
знецінення кредитів та
коштів в інших банках

-110357

108473

-158720

-3120179

Відрахування до резерву під
знецінення дебіторської
заборгованості та інших
фінансових активів

455

-36018

27267

17147

Знецінення цінних паперів у
портфелі банку на продаж

-694

-694

-20

-272

Знецінення цінних паперів у
портфелі банку до
погашення

0

0

0

0

Відрахування до резервів за
зобов'язаннями

-30394

-31850

1635

27029

Інші операційні доходи

23772

220179

24850

44384

Адміністративні та інші
операційні витрати

-356078

-1034188

-365179

-962308

0

0

0

0

Прибуток/(збиток) до
оподаткування

200927

1017882

29848

-2632939

Витрати на податок на
прибуток

0

57050

0

0

Прибуток/(збиток) від
діяльності, що триває

200927

1074932

29848

-2632939

1285

1901

517

2275

202212

1076833

30365

-2630664

чистий прибуток/(збиток) на
одну просту акцію

0.24

1.31

0.05

-4.97

скоригований чистий
прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0.24

1.31

0.05

-4.97

чистий прибуток/(збиток) на
одну просту акцію

0.00

0.00

0.00

0.00

скоригований чистий

0.00

0.00

0.00

0.00

Частка в прибутку/(збитку)
асоційованих компаній

Прибуток/(збиток) від
припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток)
Прибуток/(збиток) на акцію
від діяльності, що триває:

Прибуток/(збиток) на акцію
від припиненої діяльності:

прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

Данi зазначенi в тис.грн.
Затверджено до випуску та підписано
14.10.2014

року

Керівник

Юткiн В.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Ластiвка Т.I., тел.364-67-77
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Назаренко Є.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про сукупний дохід
за 3 квартал 2014 року
Звітний період

Попередній період
за відповідний
квартал
попереднього
року

за відповідний
квартал
попереднього
року
наростаючим
підсумком з
початку року

Найменування статті

за поточний
квартал

за поточний
квартал
наростаючим
підсумком з
початку року

1

2

3

4

5

202212

1076833

30365

-2630664

Переоцінка цінних паперів у
портфелі банку на продаж

-157614

-175199

2352

7669

Переоцінка основних засобів
та нематеріальних активів

-13563

-13563

-967

-805

Результат переоцінки за
операціями з хеджування
грошових потоків

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці від
перерахунку у валюту подання
звітності

0

0

0

0

Частка іншого сукупного
прибутку асоційованої
компанії

0

0

0

0

16998

18756

-447

-1493

Інший сукупний дохід після
оподаткування

-154179

-170006

938

5371

Усього сукупного доходу за
рік, у тому числі:

48033

906827

31303

-2625293

власників банку

0

0

0

0

неконтрольованої частки

0

0

0

0

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

Податок на прибуток,
пов'язаний з іншим сукупним
доходом

Данi зазначенi в тис.грн.
Примiтка „ Дивiденди ПАТ «Промiнвестбанк»” за III квартал 2014 року
1. Залишок за станом на початок перiоду:
Звiтний перiод за простими акцiями - 722 тис. грн.;
Звiтний перiод за привiлейованими акцiями – --Попереднiй перiод за простими акцiями – 724 тис. грн;
Попереднiй перiод за привiлейованими акцiями – --2. Дивiденди, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду --3. Дивiденди, виплаченi протягом перiоду:
Звiтний перiод за простими акцiями – (3)
Звiтний перiод за привiлейованими акцiями – --Попереднiй перiод за простими акцiями – (2)
Попереднiй перiод за привiлейованими акцiями – ---

4. Залишок за станом на кiнець перiоду:
Звiтний перiод за простими акцiями - 719 тис. грн.;
Звiтний перiод за привiлейованими акцiями – --Попереднiй перiод за простими акцiями – 722 тис.грн;
Попереднiй перiод за привiлейованими акцiями – --5. Дивiденди на акцiю, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду --Примiтка „ Потенцiйнi зобов’язання ПАТ «Промiнвестбанк»” за III квартал 2014 року
У цiй примiтцi вiдображенi суми потенцiйних зобов’язань Банку станом на 1 жовтня 2014 року,
зокрема:
а) розгляд справ у судi.
Станом на 1 жовтня 2014 року на розглядi в судах України знаходяться:
- 3 справи про стягнення безпiдставно отриманих коштiв на суму 2 072,9 тис. грн.;
- 7 трудових спорiв на суму 118,6 тис. грн.;
- 7 iнших позовних заяв на суму 15 011,5 тис. грн.;
б) потенцiйнi податковi зобов’язання.
Станом на 1 жовтня 2014 року на розглядi в судах знаходяться:
- 5 позовiв Пенсiйного фонду до Банку щодо стягнення штрафiв за несвоєчасне зарахування сум
пенсiй на рахунки отримувачiв або несвоєчасне повернення банком коштiв, не використаних для
виплати пенсiй на загальну суму 20,9 тис. грн.;
- 8 позовiв Банку до ДПI про визнання недiйсними податкових повiдомлень-рiшень на загальну
суму 85 728,9 тис. грн.
в) зобов’язання за капiтальними iнвестицiями.
Сума контрактних зобов’язань, пов’язаних з реконструкцiєю будiвель, придбанням основних
засобiв та нематерiальних активiв станом на 1 жовтня 2014 року становить 4 586 тис. грн.
(станом на 1 сiчня 2014 року – 8 671 тис. грн.).
г) зобов`язання оперативного лiзингу (оренди).
Банк не розкриває iнформацiю в зв’язку з вiдсутнiстю договорiв безвiдкличної оренди.
ґ) дотримання особливих вимог.
Банк не розкриває iнформацiю в зв’язку з вiдсутнiстю особливих умов за отриманими
позиковими коштами.
д) зобов’язання з кредитування.
Таблиця 2. Структура зобов’язань з кредитування
1. Зобов'язання з кредитування, що наданi:
Звiтний перiод – 1 343 595 тис.грн.
Попереднiй перiод – 1 694 571 тис.грн.
2. Невикористанi кредитнi лiнiї:
Звiтний перiод – 2 017 425 тис.грн.
Попереднiй перiод – 1 206 065 тис.грн.
3. Експортнi акредитиви ----4. Iмпортнi акредитиви
Звiтний перiод – 51 949 тис.грн.
Попереднiй перiод – 263 844 тис.грн.
5. Гарантiї виданi:
Звiтний перiод – 4 605 298 тис.грн.
Попереднiй перiод – 3 607 314 тис.грн.
6. Iншi: ---7. Резерв за зобов'язаннями, що пов'язанi з кредитуванням:
Звiтний перiод – (37 696) тис.грн.
Попереднiй перiод – (4 062) тис.грн.
8. Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву:
Звiтний перiод – 7 980 571 тис.грн.

Попереднiй перiод – 6 767 732 тис.грн.
Таблиця 3. Зобов’язання з кредитування у розрiзi валют
1. Гривня:
Звiтний перiод – 809 439 тис.грн.
Попереднiй перiод – 1 848 226 тис.грн.
2. Долар США:
Звiтний перiод – 2 900 710 тис.грн.
Попереднiй перiод – 1 132 500 тис.грн.
3. Євро:
Звiтний перiод – 3 711 870 тис.грн.
Попереднiй перiод – 2 994 275 тис.грн.
4. Iншi:
Звiтний перiод – 558 552 тис.грн.
Попереднiй перiод – 792 731тис.грн.
5. Усього:
Звiтний перiод – 7 980 571 тис.грн.
Попереднiй перiод – 6 767 732 тис.грн.
е) активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов’язане з володiнням,
користуванням та розпорядженням ними.
Таблиця 4. Активи, що наданi в заставу без припинення визнання
1. Торговi цiннi папери ----2. Цiннi папери в портфелi банку на продаж:
Звiтний перiод активи, наданi в заставу – 1 491 494 тис.грн.;
Звiтний перiод забезпечене зобов’язання – 1 489 005 тис.грн.;
Попереднiй перiод активи, наданi в заставу – 2 445 760 тис.грн.;
Попереднiй перiод забезпечене зобов’язання – 2 395 114 тис.грн;
3. Цiннi папери в портфелi банку до погашення --4. Iнвестицiйна нерухомiсть --Звiтний перiод активи, наданi в заставу – 130 000 тис.грн.;
Звiтний перiод забезпечене зобов’язання – 129 492 тис.грн.;
Попереднiй перiод активи, наданi в заставу – --Попереднiй перiод забезпечене зобов’язання – --5. Основнi засоби --6. Iншi:
Звiтний перiод активи, наданi в заставу – 1 891 798 тис.грн.;
Звiтний перiод забезпечене зобов’язання – 1 896 378 тис.грн.;
Попереднiй перiод активи, наданi в заставу – --Попереднiй перiод забезпечене зобов’язання – --7. Усього:
Звiтний перiод активи, наданi в заставу – 3 513 292 тис.грн;
Звiтний перiод забезпечене зобов’язання – 3 514 875 тис.грн.;
Попереднiй перiод активи, наданi в заставу – 2 445 760 тис.грн.;
Попереднiй перiод забезпечене зобов’язання – 2 395 114 тис.грн.
Згiдно з кредитним договором, укладеним мiж ПАТ «Промiнвестбанк» та Нацiональним банком
України, забезпеченням виконання зобов`язань є державнi облiгацiї України загальною вартiстю
1 491 494 тис. грн. Облiгацiї заблокованi в депозитарiї державних цiнних паперiв на перiод дiї
договору.
Примiтка “Окремi показники дiяльностi ПАТ «Промiнвестбанк»” за III квартал 2014 року
1. Регулятивний капiтал банку (тис. грн.):
На звiтну дату – 6 227 600.98
Нормативнi показники – 120 000.00

2. Достатнiсть (адекватнiсть) регулятивного капiталу (%):
На звiтну дату – 12.54
Нормативнi показники – не менше 10
3. Спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (%):
На звiтну дату – 12.13
Нормативнi показники – не менше 9
4. Поточна лiквiднiсть (%)
На звiтну дату – 159.31
Нормативнi показники - не менше 40
5. Максимальний розмiр кредитного ризику на одного контрагента (%):
На звiтну дату – 25.73
Нормативнi показники - не бiльше 25
6. Великi кредитнi ризики (%):
На звiтну дату – 498.99
Нормативнi показники - не бiльше 800
7. Максимальний розмiр кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру (%):
На звiтну дату – 0.02
Нормативнi показники - не бiльше 5
8. Максимальний сукупний розмiр кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих iнсайдерам (%):
На звiтну дату – 0.05
Нормативнi показники - не бiльше 30
9. Рентабельнiсть активiв (%):
На звiтну дату – 2.94
Нормативнi показники - х
10. Кредитнi операцiї, що вiднесенi до I категорiї якостi (тис. грн.):
На звiтну дату – 10 308 211
Нормативнi показники - х
10.1. Сформований резерв за такими операцiями (тис. грн.):
На звiтну дату – 56 909
Нормативнi показники - х
11. Кредитнi операцiї, що вiднесенi до II категорiї якостi (тис. грн.):
На звiтну дату – 19 562 459
Нормативнi показники - х
11.1. Сформований резерв за такими операцiями (тис. грн.):
На звiтну дату – 268 058
Нормативнi показники - х
12. Кредитнi операцiї, що вiднесенi до III категорiї якостi (тис. грн.):
На звiтну дату – 11 485 090
Нормативнi показники - х
12.1. Сформований резерв за такими операцiями (тис. грн.):
На звiтну дату – 78 165
Нормативнi показники - х
13. Кредитнi операцiї, що вiднесенi до IV категорiї якостi (тис. грн.):
На звiтну дату – 2 631 911
Нормативнi показники - х
13.1. Сформований резерв за такими операцiями (тис. грн.):
На звiтну дату – 357 202
Нормативнi показники – х
14. Кредитнi операцiї, що вiднесенi до V категорiї якостi (тис. грн.):
На звiтну дату – 3 095 664
Нормативнi показники - х
14.1. Сформований резерв за такими операцiями (тис. грн.):
На звiтну дату – 658 204
Нормативнi показники - х

15. Чистий прибуток на одну просту акцiю (грн.):
На звiтну дату – 1.31
Нормативнi показники - х
16. Сума сплачених дивiдендiв (грн.) за 2013 рiк на одну:
16.1. Просту акцiю:
На звiтну дату – 0,00
Нормативнi показники - х
16.2. Привiлейовану акцiю:
На звiтну дату – --Нормативнi показники - х
17. Перелiк учасникiв (акцiонерiв) банку, якi прямо та опосередковано володiють 10 i бiльше
вiдсотками статутного капiталу банку
На звiтну дату – Державна корпорацiя «Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi
(Внєшекономбанк)», Росiйська Федерацiя,
код країни 643:
пряма участь – 98.60%,
опосередкована – 0.00%
Затверджено до випуску та підписано
14.10.2014

року

Керівник

Юткiн В.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Ластiвка Т.I., тел.364-67-77
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Назаренко Є.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

