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Вступ
Придбання цінних паперів емітента ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.
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Розділ I. Основні відомості про емітента
1.1. Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПРАВЕКС-БАНК", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360920
1.2. Дата проведення реєстрації Національним банком України - 29 грудня 1992 року; дата проведення держреєстрації - 27 жовтня 2004 року, місце
проведення держреєстрації - Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, місцезнаходження - 01021, м.Київ, Кловський узвiз, 9/2, засоби
зв'язку - тел. (044) 201-16-61, факс (044) 201-17-80, адреса електронної пошти - bank@pravex.kiev.ua, веб-сторінка, на якій доступна інформація про
емітента чи його цінні папери - www.pravex.ua
Місцезнаходження, засоби зв'язку, адресу електронної пошти та веб-сторінки спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами.
Відділ Спостережної Ради Банку ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", 01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/2, тел./факс: (044) 201 16 05, 201 16 06,
supervisoryboardoffice@pravex.ua
Місцезнаходження, засоби зв'язку, адресу електронної пошти та веб-сторінки спеціального підрозділу емітента по роботі з інвесторами.
Департамент інвестиційного банкінгу ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", 01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/2, тел./факс: (044) 521 02 67,
http://www.pravex.ua/rus/services/invest
1.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 11 років 7 місяців, емітента створено на невизначений строк

Зазначені оперції не здійснювалися протягом звітного періоду
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування
та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Організаційна структура Банку складається із наступних підрозділів 1-го рівня:
 відділ Спостережної Ради;
 департамент внутрішнього аудиту;
 юридичний департамент;
 відділ комплаєнс;
 відділ генерального секретаріату;
 департамент із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і внутрішньої безпеки;
 департамент управління персоналом;
 департамент управління організаційними змінами;
 відділ корпоративного іміджу та зв`язків з громадськістю;
 відділ аналізу відгуків клієнтів;
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 головне управління роздрібного бізнесу;
 головне управління корпоративного бізнесу;
 головне управління казначейства та інвестиційного банкінгу;
 головне фінансове управління;
 головне управління ризик-менеджменту;
 головне операційне управління;
 головне управління інформаційних технологій;
 головне управління загальних послуг та забезпечення.
Зміни в організаційній структурі, що відбулися у 2 кварталі 2012 року.
1. Рішенням Голови Спостережної Ради ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" №22326/53 від 18.06.2012 вирішено:
1.1. Реорганізувати відділ управління судовими процесами юридичного департаменту у відділ юридичного стягнення департаменту фінансової
реструктуризації головного управління ризик-менеджменту з метою концентрації всіх функцій та діяльності щодо управління невиплачуваними кредитами
від початку і до кінця в межах компетенції департаменту фінансової реструктуризації головного управління ризик-менеджменту.
1.2. ліквідувати Луганську службу інкасації відділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів департаменту нерухомого майна та загальних
послуг головного управління загальних послуг та забезпечення.
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не має дочірніх підприємств, філій, представництв.
Таким чином, станом на 30 червня 2012р. мережа вiддiлень Банку нараховує 286 вiддiлень, якi пiдпорядковуються 6 регiональним центрам.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
В 2 кварталі 2012 року пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.
Зареєстрований статутний капітал (грн.) - 937 280 000.00
Сплачений статутний капітал (грн.) - 937 280 000.00
В звітному періоді емітент не став учасником об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи
груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо), а також не припинив участь в зазначених структурах.

Інформація щодо чергових зборів Акціонера:
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- дата зборів - "02" квітня 2012 року;
- вид зборів - чергові;
- кворум загальних зборів - наявність кворуму;
- питання порядку денного зборів:
1. затвердження річного звіту ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" за 2011 рік (включаючи розгляд звітів Спостережної Ради, Правління та Ревізійної комісії
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", затвердження звіту зовнішнього аудитора та визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків);
2. припинення повноважень члена Спостержної Ради Банку;
3. обрання членів Спостержної Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклдадатимуться з ними, встановлення розміру їх
винагороди;
4. дострокове припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Банку та призначення нового Голови Ревізійної комісії Банку
- результати розгляду кожного питання порядку денного із зазначенням кількості голосів «за», «проти» і «утримались»:
1. затвердити річний звіт ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" за 2011 рік (включаючи розгляд звітів Спостережної Ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК", затвердження звіту зовнішнього аудитора та визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків);
1.1. затвердити Звіт Ревізійної комісії Банку за 2011 рік;
1.2. затвердити річну фінансову звітність Банку станом на 31.12.2011р. (на кінець дня);
1.3. затвердити Аудиторський звіт про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Банку за 2011 рік, наданий аудиторською
фірмою ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги";
1.4. затвердити фінансовий результат Банку за 2011 рік, який вже був затверджений Спостережною Радою Банку - збиток у сумі 123 983 409,27 грн.;
1.5. розрахувати суму, що підлягає сплаті в якості дивідендів по привілейованих акціях в розмірі 156 600,00 грн. за рахунок коштів Резервного Фонду;
1.6. направити нараховані дивіденди за привілейованими акціями за 2011 рік на збільшення Резервного Фонду Банку;
1.7. направити збиток 2011 року в сумі 123 983 409,27 грн. до непокритих збітків минулих років;
2. відповідно до заяви про дострокове складення повноважень члена Спостержної Ради Банку за власним бажанням припинити повноваження п.
Лодезані Еліано починаючи з дати прийняття Рішення
3. Акціонер підтверджує своє бажання залишити склад Спостержної Ради Банку, умови цивільно-правових договорів, що були укладені з членами
Спостержної Ради Банку, розмір їх винагород та термін, на який їх було призначено, без змін
4. відповідно до рішення Акціонера достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Банку п. Валтера К'ярадонни, починаючи з дати
прийняття Рішення. Призначити п. Мауро Олдріні Головою Ревізійної комісії Банку, починаючи з дати прийняття Рішення. Уповноважити п. Наумова
Сергія Володимировича на підписання цивільно-правового договору з п. Мауро Олдріні
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Усі рішення з питань порядку денного зборів Акціонера були прийняті Інтеза Санпаоло С.п.А., юридичною особою, створеною та існуючою за
законодавством Італії, яка є єдиним акціонером - власником 100 % акцій ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", в особі Педрацці Сільвіо, що діє на підставі Довіреності
від 21.03.2012 року.
Інформація щодо позачергових зборів Акціонера:
- дата зборів - "25" червня 2012 року;
- вид зборів - позачергові;
- кворум загальних зборів - наявність кворуму;
- питання порядку денного зборів:
1. збільшення розміру Статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за
рахунок додаткових внесків;
2. приватне розміщення акцій;
3. визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:
- затвердження результатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату
за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Банку уповноваженим приймати
таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного
капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення
акціонера, про переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про
це в офіційному друкованому органі;
4. визначення уповноваженої особи Банку, якої надаються повноваження щодо:
- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про
розміщення;
- проведення дій щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- результати розгляду кожного питання порядку денного із зазначенням кількості голосів «за», «проти» і «утримались»:
1. збільшити Статутний капітал Банку шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових
грошових внесків на 4 640 000,00 гривень до розміру 941 920 000,00 гривень. Емісію акцій Банку здійснити шляхом розміщення серед єдиного акціонера
Банку - Інтеза Санпаоло С.п.А.;
2. затвердити протокол - рішення про приватне розміщення акцій;
3. визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо: затвердження результатів приватного
розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції;
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4. визначити уповноважену особу Банку, а саме Наумова С.В., Голову Правління, якому надаються повноваження щодо: проведення дій щодо
реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проведення дій щодо
забезпечення приватного розміщення акцій.
Усі рішення з питань порядку денного зборів Акціонера були прийняті Інтеза Санпаоло С.п.А., яка є єдиним акціонером - власником 100 % акцій ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК", в особі Педрацці Сільвіо, що діє на підставі Довіреності від 21.06.2012 року.
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Розділ II. Фактори ризику
2.1. Фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав, відсутні.
Емітент здійснює діяльність з надання банківських послуг на підставі:
- Банківської ліцензії НБУ на право надання банківських послуг № 7 від 10.10.2011р.;
- Генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій № 7 від 10.10.2011р.
Вказані ліцензії видані емітенту безстроково.
2.2. Управління кредитним ризиком здійснюється на стратегічному рівні Спостережною радою, Правлінням Банку та відповідними підрозділами групи
Інтеза Санпаоло С.п.А., які визначають напрями та планові показники розвитку, для ухвалення:
Загального ліміту кредитного ризику для Банку;
Лімітів кредитного ризику для продуктів Банку;
Лімітів кредитного ризику на одного позичальника.
Управління кредитним ризиком здійснює відділ управління кредитним ризиком департаменту методології, ринкових та операційних ризиків Головного
управління ризик-менеджменту у співпраці з Головним управлінням корпоративного бізнесу та Головним управлінням роздрібного бізнесу, а саме:
а) Встановлює рекомендації з управління кредитним ризиком, що охоплюють методологію, процеси, контроль, збір даних та системи інформаційних
технологій, які супроводжують оцінку кредитного ризику, встановлення внутрішніх рейтингів, правил ухвалення кредитів, кредитного моніторингу та
звітності;
б) Здійснює розвиток методології та управління процесами підрахунку загальних та спеціальних резервів під кредитні ризики, як за місцевими, так і
за міжнародними стандартами;
в) Здійснює встановлення рамок для схвалення методів запобігання кредитним ризикам згідно зі встановленими бізнес та нормативними стандартами.
Управління ризиком ліквідності зосереджене, головним чином, на стабільному дотриманні Банком нормативів ліквідності та адекватності капіталу,
встановлених Національним банком України.
Крім того, стратегічною метою такого управління є:
- своєчасне та в повному обсязі виконання зобов’язань;
- проведення активних операціях для покриття невідкладних вимог у грошових коштах;
- забезпечення поповнення ліквідних коштів у будь-який момент часу через запозичення коштів на ринку за середньою ставкою або реалізацію своїх
активів без втрати їх вартості.
Банк постійно вирішує завдання пошуку оптимального співвідношення між активами і зобов’язаннями як з погляду забезпечення потреб ліквідності,
так і щодо їх дохідності та вартості.
Управління ринковим ризиком
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Банк підпадає під вплив ринкового ризику при зміні процентних ставок, курсів валюти та цінних паперів, цін на основні товари та послуги. Банк обмежує
вплив даного типу ризику на свою діяльність за допомогою постійного моніторингу зовнішнього середовища і впровадження ефективних заходів мінімізації
можливих негативних наслідків.
Управління ринковим ризиком здійснює відділ ринкового ризику та мідл-офісу. Цей відділ:
а) Встановлює внутрішні положення управління ринковим ризиком, що охоплюють процеси, засоби управління, збір даних та систем інформаційних
технологій, які супроводжують оцінку ринкових (і пов’язаних) ризиків, моніторинг і звітність щодо ринкового ризику;
б) Пропонування стратегії і визначення структури та ієрархії системи лімітів, наданої різним підрозділам;
в) Моніторинг відповідності лімітам, визначеним для центрів прийняття ризиків, установлення процедури вирішення проблем на вищому рівні у
випадку порушення ліміту, повідомлення вищому керівництву про перевищення (якщо є) і порушення;
г) Розвиває, затверджує (через зворотне тестування) і керує вимірювальними системами для ліквідності, процентної ставки і ризику обміну валюти на
рівні підсумкового балансу.
При управлінні ринковим ризиком дії Банку спрямовані, головним чином, на запобігання понесення втрат по балансових і позабалансових
торговельних позиціях .
Управління валютним ризиком будується як щоденний моніторинг валютної позиції в розрізі: видів валют; видів операцій; підрозділів Банку.
Під час оцінювання валютного ризику використовуються нормативи валютної позиції, встановлені Національним банком України. Рішення щодо
обмеження відкритої валютної позиції у разі потреби такого обмеження ухвалюється Комітетом Банку з питань управління активами та пасивами.
Основними складовими валютного ризику є: ризик зміни валютного курсу, ризик конвертування, що пов'язаний із обмеженнями в проведенні операцій
обміну та ризик відкритої валютної позиції. Валютний ризик контролюється Банком за допомогою збалансування загальної відкритої валютної позиції і
позиції по видах іноземних валют. Казначейство щоденно проводить моніторинг відкритої валютної позиції Банку з метою виконання вимог Національного
банку України.
Визначення процентного ризику та його оцінка здійснюється за видами банківських продуктів та послуг шляхом аналізу процентного спреду в розрізі
валют, внутрішньої вартості банківських послуг, часової структури активів та пасивів, чутливості доходу до змін у процентних ставках та визначення
політики процентної маржі з метою зменшення впливу цього ризику на діяльність Банку.
Рівень процентного ризику контролюється щоденно за даними управлінської звітності в розрізі середньозважених процентних ставок для процентних
активів та пасивів за кожною валютою.
Основним завданням управління процентним ризиком є запобігання втрат від змін у коливаннях процентних ставок по всіх активах та зобов’язаннях,
що передбачають нарахування або сплату відсотків відповідно, та які не включені до торговельного портфелю.
Управління операційним ризиком здійснює відділ кількісного моделювання та управління операційним ризиком департаменту методології, ринкових
та операційних ризиків у складі Головного управління ризик-менеджменту відповідно до Політики управління операційним ризиком Банку, затвердженої
Правлінням Банку (рішення №23 від 15.07.2010 року).
В процесі оцінки та вимірювання операційного ризику використовується Підхід основного індикатора відповідно до положення Групи Інтеза Санпаоло
С.п.А.. Паралельно з Підходом основного індикатора, для вимірювання потреби в капіталі застосовується Стандартизований підхід.
Управління операційним ризиком (УОР) складається з:
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• визначення та впровадження дій, спрямованих на зниження ризику та його передачу, у відповідності до позиції щодо ризиків, визначеної Правлінням,
а також стосовно цілей розміщення капіталу;
• раціоналізації та оптимізації за допомогою оцінки витрат/переваг системи страхування та інших форм передачі ризику, які були прийняті Групою;
• визначення пріоритетного порядку для критичних точок, які виникли з аналізу, та для різних можливих рішень, що полегшить процес прийняття
рішень та керуючись принципом оцінки витрат/переваг визначить найдоречніше рішення на рівні Групи для того, щоб підтримувати профіль ризику
відповідно до схильності до ризику, виражених у цілях розміщення капіталу, затверджених Правлінням.
Протягом попередніх років Банк:
• формалізував залучення Спостереженої Ради до процесу операційного управління;
• формалізував залучення вищого керівництва до процесу УОР за допомогою Правління, з відповідальністю за загальну структуру управління
операційним ризиком, управління подіями з особливим впливом та релевантністю, у тому числі репутаційного характеру, а також періодичну оцінку
профілю ризику, відповідно до узгоджених процедур;
• доручив управління та контроль процесу УОР в Банку департаменту методології, ринкових та операційних ризиків у складі Головного управління
ризик-менеджменту.
Управління ризиком репутації покладається на відділ комплаєнс, а саме в частині:
• оцінки поточних процесів в Банку з метою виявлення наявних та потенційних комплаєнс-ризиків;
• розробки і реалізації плану заходів з усунення виявлених невідповідностей та зменшення потенційних ризиків;
• здійснення подальшої перевірки повноти та ефективного застосування внутрішніх процесів.
Основна мета управління ризиком репутації – мінімізація ризиків, що стосуються іміджу Банку, іміджу клієнтів, контрагентів, акціонерів (учасників) або
спостережних органів.
Управління ризиком репутації відбувається комплексно завдяки взаємодії керівництва Банку та всіх структурних підрозділів.
Управління стратегічним ризиком
Основна мета управління стратегічним ризиком - обмеження або мінімізація ризику, який Банк приймає на себе, а також забезпечення максимального
збереження активів та капіталу на основі мінімізації (виключення) можливих збитків за допомогою впровадження зваженої обґрунтованої системи
стратегічного планування та контролю над виконанням рішень на всіх організаційних рівнях.
Система комплексного управління стратегічним ризиком забезпечує послідовний та ціленаправлений підхід у діяльності керівництва та підрозділів
Банку з реалізації стратегії розвитку Банку.
Банк використовує комплексний процес бізнес-планування з метою управління стратегічним ризиком.
Департамент планування і контролю (ДПК) координує процес планування, який включає аналіз сценаріїв, де ідентифікуються потенційні ризики і їх
вплив на фінансові і людські ресурси.
З метою мінімізації стратегічного ризику Банк використовує наступні методами управління:
- бізнес-планування;
- контроль над виконанням затверджених планів;
- аналіз зміни ринкового середовища;
- моніторинг ринку банківських послуг з метою виявлення можливих нових напрямів діяльності Банку і визначення нових стратегічних задач;
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- система повноважень та прийняття рішень;
- стандартизація основних банківських операцій;
- моніторинг змін у законодавстві та діючих нормативних актах.
Крім того, процес планування охоплює всі рівні організаційної структури Банку:
- стратегічний план та бюджет на рівні Банку в цілому;
- плани основних структурних підрозділів Банку.
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Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
3.1. Основні види діяльності:
- депозити (фізичні та юридичні особи/фізичні особи-підприємці);
- зарплатно-картнові проекти;
- розрахунково-касове обслуговування (фізичні та юридичні особи/фізичні особи-підприємці);
- споживче кредитування (автокредитування, іпотечне кредитування, кредитування без застави);
- бізнес-кредитування (юридичні особи/фізичні особи-підприємці);
- грошові перекази, в т.ч. по внутрішньобанківській системі «ПРАВЕКС-ТЕЛЕГРАФ»;
- еквайринг;
- банківські метали.
Банк входить до 2 групи комерцiйних банкiв України за розмiрами активiв.
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" - кредитно-фiнансова установа, яка надає повний пакет банкiвських послуг на фiнансовому ринку України: здiйснює
розрахунково-касове обслуговування, кредитування та обслуговування депозитних вкладiв юридичних та фiзичних осiб, операцiї з купiвлi-продажу
iноземної валюти та банкiвських металiв, надає депозитарні послуги та послуги з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку України, здiйснює випуск
та обслуговування карток мiжнародних платiжних систем Visa International, MasterCard Incorporated, розповсюдження карток American Express, послуги
електронних переказiв за системами "Western Union", "MoneyGram", "UNIStream" та "Правекс-Телеграф", обслуговування за допомогою iнтернет-банкiнгу,
послуги з перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв тощо.
Бiльшу частину другого кварталу 2012 року одними iз основних видiв дiяльностi Банку у сферi роздрiбного бiзнесу було залучення на обслуговування
клiєнтiв в рамках кредитних програм банку: автокредитування, iпотечнi кредити, кредит пiд заставу.
Наприкiнцi року зусилля були спрямованi на залучення гривневих ресурсiв - розроблено та запроваджено новi продукти: депозитна картка «Вiльнi
грошi», депозит у росiйських рублях. Також, протягом другого кварталу 2012 року значну увагу було придiлено оптимiзацiї мережi банку. Була
налагоджена спiвпраця з новими автодилерами «ТОВ «Автотрейдинг АГ», корпорацiя «Богдан». Завдяки цьому клiєнти вже бiльш нiж 550 автосалонiв
на даний момент мають змогу придбати автомобiль за допомогою кредитних програм банку.
Частка ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" на ринку автокредитування в 2011 роцi склала близько 9%.
В звітному періоді впровадження нових видів діятельності або припинення поточних видів не здійснювалося.
3.2. Кошти клієнтів.
В цілому протягом II кварталу 2012 року відбулося зниження коштів клієнтів на 210 млн. грн. або 7%, що обумовлено політикою Банку спрямованою
на зниження збиткової ліквідності та покращенням маржі. При залученні коштів від населення, Банк продовжує орієнтуватися на депозити у національній
валюті, що викликане встановленням обмеження на валютне кредитування клієнтів.
На кінець II кварталу 2012 року кошти юридичних осіб складали 592 млн. грн., що на 126 млн. грн. або 18% менше ніж у I кварталі цього року. Залишки
на поточних рахунках юридичних осіб склали 443 млн. грн., в том числі у гривні 365 млн. грн. Так, у структурі залучених коштів юридичних осіб станом на
30.06.2012 року близько 81% становили вклади в національній валюті.
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Станом на 30.06.2012 року кошти фізичних осіб становили 2 400 млн. грн., що на 84 млн. грн. або 3% менше аніж у I кварталі цього року. Залишки на
поточних рахунках фізичних осіб склали 784 млн. грн., та збільшились протягом II кварталу на 45 млн. грн., або на 6%, в том числі у гривні на 49 млн. грн.
або 10%.
Кредитування клієнтів.
На кінець II кварталу 2012 року загальний розмір кредитного портфеля клієнтів зменшився на 122 млн. грн. або 3%. Дані зміни пояснюється
впровадженням нової моделі корпоративного бізнесу та використанням більш зваженого підходу до управління ризиком ліквідності, про що свідчить
зменшення обсягу кредитного портфелю юридичних осіб в порівнянні з I кварталом на 57 млн. грн. або 3%. Станом на 30.06.2012 становив 1 607 млн.
грн.
Протягом II кварталу 2012 року банк продовжував проводити реструктуризації та конвертації кредитів фізичних осіб, виданих до 2008 року, шляхом
зміни відсоткової ставки та графіку платежу по діючим кредитам, спрямованих на зменшення валютних ризиків та доларизації активів. Станом на
30.06.2012 обсягу кредитного портфелю фізичних осіб становив 3 160 млн. грн., який зменшився в порівнянні з I кварталом на 65 млн. грн. або 2%, за
рахунок даних заходів та звичайного погашення клієнтами.
Операції банку з пластиковими картками.
Протягом II кварталу 2012 року ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» емітував 38 тис. шт. платіжних карт, з них у гривні 37 тис. шт., а загальний портфель діючих
пластикових карток на кінець II кварталу налічує близько 412 тис. шт. За станом на 30.06.2012 року загальна кількість банкоматів становила 297. Так,
чистий комісійний дохід від даного продукту зріс на 6% в порівнянні з попереднім кварталом, і склав 5,5 млн. грн.
Грошові перекази.
Сьогодні ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» може запропонувати своїм клієнтам такі види міжнародних грошових переказів:
- Western Union;
- MoneyGram;
- Юністрім
Окрім того, банк має власну систему грошових переказів – «Правекс-телеграф». Ця програма є найбільш дохідною з усіх систем грошових переказів
у Банку. Так доходи за даною послугою у II кварталі 2012 року склали 16,1 млн. грн., що більше аніж минулий квартал на 5% . Дохід від інших систем
грошових переказів (Western Union, MoneyGram, UniStream) становив 0,8 млн. грн.
Прийом готівкових платежів.
Протягом II кварталу 2012 року банком було отримано від послуги «Прийом готівкових платежів» комісійного доходу в розмірі 8,4 млн. грн., з яких від
населення 6,9 млн. грн.
Банківські метали та готівкові валюто-обмінні операції.
За січень-червень 2012 року емітентом було продано дорогоцінних металів всього 2 307 857,89 грамів та монет загальною кількістю 715 штук.
Чистий результат від торгівлі банківськими металами склав 2,1 млн. грн.
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За січень-червень 2012 року об'єм валюти, придбаної емітентом в населення, скаладає 208 838 382,43 доларів США
За січень-червень 2012 року об'єм валюти, проданої емітентом населенню, скаладає 212 462 361,09 доларів США
Чистий результат по операціям з готівкового валютообміну склав 10,5 млн. грн.
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями
3.7. Протягом звітного періоду дозволів, ліцензій, необхідних для діяльності емітента, не отримувалося (не продовжувалися, не анульовувалися)
3.8. Об'єкти, щодо яких емітент набув протягом звітного періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права,
винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність,
відсутні
- капітальні інвестиції по нематеріальним активам (програмні забезпечення, ліцензії, права і т.п.) склали – 80 222 871,65 грн.;
- капітальні інвестиції по групі офісне обладнання (банкомати, мережеве та серверне обладнання, комп'ютери и т.п.) – 18 111 645,71 грн.;
- капітальні інвестиції по групі меблі, інвентар – 189 497,81 грн.;
- капітальні інвестиції по групі капітальні вкладення в орендовані приміщення – 126 222,52 грн.
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Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
4.1.
Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2012р. склала 581 220 073.89 грн.
Первісна вартість основних засобів станом на 01.07.2012р. склала 588 812 437.39 грн.
Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2012р. склала 428 791 958.71 грн.
Залишкова вартість основних засобів станом на 01.07.2012р. склала 422 251 358.78 грн.
Переоцінка основних засобів за період 1-2 квартал 2012р. не проводилася
В структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів змін не проводилося
Зменьшення корисності та відновлення корисності основних засобів не проводилися
4.2. В структурі основних засобів виробничого призначення змін не проводилось
4.3.
Витрати на поточний ремонт за 1-2 кв. 2012р. склали 2 091 110.61 грн.
Витрати на поточний ремонт за 1-2 кв. 2011р. склали 8 311 709.76 грн.
Витрати на капітальний ремонт за 1-2 кв. 2012р. склали 550 066.58 грн.
Витрати на капітальний ремонт за 1-2 кв. 2011р. склали 2 282 629,05 грн.
4.4. В звітному періоді основні засоби в заставу не пердавалися
Основні засоби, за якими виникло обмеження у володінні, користуванні та розпорядженні, відсутні
4.5.
Основні засоби, які тимчасово не використовуються, відсутні
Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись склала 7 838 085.39 грн.
Залишкова вартість основних засобів для продажу склала 19 768 476.63 грн.
Основні засоби, отримані за рахунок цільового фінансування, відсутні
4.6. У звітному періоді переоцінка основних засобів не здійснювалася
4.7. Вартість незавершених капітальних інвестицій в основні засоби станом на 01.07.2012р. - в складі вартості основних засобів
Авансові платежі для фінансування капітального будівництва відсутні
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4.8. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами
економічної та/або організаційної залежності
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Розділ V. Інформація про працівників емітента
5.1. Облікова кількість працівників Банку за основним місцем роботи на кінець звітного періоду - 3 927 чол., з них працівників відділень - 1 841 чол.
Облікова кількість працівників, які працюють за сумісництвом - 2 чол.
Облікова кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 16 чол.
Фонд оплати праці на кінець звітного періоду - 106 081,1 тис.грн.
5.2. Будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його
статутному (складеному, пайовому) капіталі (за наявності), відсутні.
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Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Інформація про зміни протягом звітного періоду в персональному складі органів та посадових осіб емітента
1. На чергових Загальних Зборах Акціонера "02" квітня 2012р. було розглянуто заяву про дострокове складення повноважень члена Спостержної
Ради Банку за власним бажанням п.Лодезані Еліано та прийнято рішення припинити його повноваження, починаючи з дати прийняття рішення на Зборах
02.04.2012р.
Прийнято рішення Акціонером достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Банку п.Валтера К'ярадонни, починаючи з дати
прийняття рішення на Загальних Зборах 02.04.2012р. та призначити п.Мауро Олдріні Головою Ревізійної комісії Банку, починаючи з дати прийняття
рішення 02.04.2012р.
2. На засіданні Спостереженої Ради Банку "25" червня 2012р. було прийнято рішення відкликати повноваження п.Поливанової Олени Валентинівни
як члена Правління Банку та звільнити її з посади директора Головного управління ризик-менеджменту, члена Правління Банку згідно її заяви про
звільнення за власним бажанням, достроково припинити дію трудового договору від 01.08.2011р., укладеного з п.Поливановою О.В., починаючи з
18.07.2012р.
Основні дані про посадових осіб емітента

Прізвище,
ім'я та по
батькові
фізичної
особи або
повне
найменуванн
я юридичної
особи

Ідентифікаційни
й код за ЄДРПОУ
- для юридичних
осіб - резидентів
або
ідентифікаційни
й код з
торговельного,
судового або
банківського
реєстру країни,
де офіційно
зареєстрований
іноземний
суб'єкт
господарської
діяльності, - для
юридичних осіб
- нерезидентів

Розмір частки (паю), що
належить посадовій
особі (грн)

Посада
(кількість
років на
посаді)

Рік
народження
*

Освіта
*

у
прямом
у
володінні

через
афілі
йованих
осіб

разо
м

1

2

3

4

5

6

7

8
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Відсоток,
який
становлять
акції (частка,
пай) у
статутному
(складеному
, пайовому)
капіталі
емітента

Відсоток
голосів у
вищому
органі
емітента
за акціями
(часткою,
паєм),
належним
и
посадовій
особі, у
загальній
кількості
голосів

Кількість
акцій
емітента,
які можуть
бути
придбані
посадово
ю особою
в
результаті
здійснення
прав за
належним
и їй
опціонами
емітента
(шт.)**

Посада в інших
юридичних
особах (із
зазначенням їх
повного
найменування та
ідентифікаційног
о коду за
ЄДРПОУ)

9

10

11

12

-

Голова
Спостережно
ї Ради (3
роки 9
місяців)

1959

Повна
вища

0

0

0

0

0

0 -

-

Член
Спостережно
ї Ради (4
роки)

1954

Повна
вища

0

0

0

0

0

0 -

-

Член
Спостережно
ї Ради (4
роки)

1939

Повна
вища

0

0

0

0

0

0 -

Антоніо Фалліко -

Член
Спостережно
ї Ради (4
роки)

1945

Повна
вища

0

0

0

0

0

0 -

Адріано Арієтті

Член
Спостережно
ї Ради (4
роки)

1948

Повна
вища

0

0

0

0

0

0 -

Наумов Сергій
2547004637
Володимирович

Голова
Правління ( 1
рік 9 місяців)

1969

Повна
вища

0

0

0

0

0

0 -

Кириченко
Тарас
Олексійович

2750210455

Член
Правління,
заступник
Голови
Правління
(10 місяців)

1975

повна
вища

0

0

0

0

0

0 -

Кібець Ольга
Юліївна

1850610788

Член
Правління (2
роки)

1950

Повна
вища

0

0

0

0

0

0 -

2694304705

Член
Правління (2
роки 8
місяців)

1973

Повна
вища

0

0

0

0

0

0 -

Сільвіо
Педрацці

Джованні
Бокколіні

Джованні
Равазіо

Кучма Ганна
Юріївна

-
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Альохін
Олександр
Костянтинович

2918810456

Член
Правління (1
рік)

1979

повна
вища

0

0

0

0

0

0 -

Ткаліч Ігор
Олександрович

2290219636

Член
Правління (2
роки)

1962

повна
вища

0

0

0

0

0

0 -

Поливанова
Олена
Валентинівна

2803724505

Член
Правління (1
рік)

1976

повна
вища

0

0

0

0

0

0 -

-

Голова
Ревізійної
комісії (3
місяці)

1963

повна
вища

0

0

0

0

0

0 -

-

Заступник
Голови
Ревізійної
комісії (1 рік 7
місяців)

1965

повна
вища

0

0

0

0

0

0 -

Гвідо Джонкада -

Член
Ревізійної
комісії (1 рік 7
місяців)

1963

повна
вища

0

0

0

0

0

0 -

Мауро Олдріні

Мікєлє Раріс

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента

Прізвище, ім'я та по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ - для юридичних
осіб - резидентів або
ідентифікаційний код з
торговельного, судового
або банківського реєстру
країни, де офіційно
зареєстрований
іноземний суб'єкт
господарської діяльності,
- для юридичних осіб нерезидентів

Посада в
емітента

Повне найменування
дочірнього/
залежного
підприємства
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Розмір
частки (паю)
посадової
особи у
статутному
(складеному,
пайовому)
капіталі
дочірнього/
залежного
підприємства
емітента (грн)

Відсоток,
який
становлять
акції (частка,
пай)
посадової
особи у
статутному
(складеному,
пайовому)
капіталі
дочірнього/
залежного
підприємства

Відсоток
голосів у
вищому
органі
дочірнього/
залежного
підприємства
за акціями
(часткою,
паєм), що
належать
посадовій
особі, у
загальній

Кількість
акцій
дочірнього/
залежного
підприємства,
які можуть
бути придбані
посадовою
особою в
результаті
здійснення
прав за
належними їй
опціонами
дочірнього/

1

2

3

4
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5

6

кількості
голосів

залежного
підприємства*

7

8

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Iнтеза Санпаоло С.п.А (Intesa Sanpaolo S.p.A.), ідентифікаційний код 00799960158, місцезнахождення - 10121 Iталiя (Italia) Турiн (Torino) Пьяцца СанКарло, 156 (Piazza San Carlo, 156)
Загальна кількість власних акцій - 1 616 000 000 штук, з них простих іменних акцій - 1 614 500 000 штук та іменних привілейованих акцій - 1 500 000
штук.
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Розмір частки (паю), що належить власнику
істотної участі

Повне найменування юридичної особи власника істотної участі або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ - для юридичних
осіб - резидентів або
ідентифікаційний код з
торговельного, судового або
банківського реєстру країни,
де офіційно зареєстрований
іноземний суб'єкт
господарської діяльності, для юридичних осіб нерезидентів

1

2

Інтеза Санпаоло С.п.А.

у прямому
володінні

через
афілійованих
осіб

разом

3

4

5

00799960158

100
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-

100

Відсоток,
який
становлять
акції (частка,
пай) у
статутному
(складеному,
пайовому)
капіталі
емітента

Відсоток
голосів у
вищому
органі
емітента за
акціями
(часткою,
паєм), що
належать
власнику
істотної
участі, у
загальній
кількості
голосів

6

7
100

100

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
іншими афілійованими особами
8.1. В звітному періоді правочини, укладені між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного
боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку, відсутні
8.2. Операції з афілійованими особами в звітному періоді відсутні
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Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
9.1.
1. Дата відкриття провадження у справі - 21.02.2012р., позивач - ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", відповідач - Трінчер Леонід Олександрович, предмет спору
- стягнення заборгованості за кредитним договором, сума вимог - 44 353 345.29 грн., розгляд справи - Дніпровський районний суд м.Києва (м.Київ,
вул.Сергієнка, 3), справу вирішено на користь банку - рішення ухвалено 15.06.2012р.
2. Дата відкриття провадження у справі - 19.09.2011р., позивач - ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", відповідач - Будиловська Валентина Миколаївна, предмет
спору - стягнення заборгованості за кредитним договором, сума вимог - 8 146 948.00 доларів США (64 939 322.51 грн.)., розгляд справи - Подільський
районний суд м.Києва (м.Київ, вул.Хорива, 21), справу вирішено на користь банку - рішення ухвалено 24.11.2011р.
9.2. Факти виплати емітентом штрафних санкцій протягом звітного періоду:
- 11.04.2012р. - 170.00 грн., штраф за порушення чинного податкового законодавства згiдно податкового повiдомлення-рiшення форми "Р" вiд
02.04.2012р. № 0001362205
- 25.04.2012р. - 1 092.00 грн., штраф за змiну дати вильоту по марш.: Київ-Франкфурт-Каїр-Франкфурт-Київ згідно рах.№ПТ000007745 вiд 19.04.12р.
- 1 092,00 грн., без ПДВ
- 25.04.2012р. - 634.00 грн., штраф за поверн. а/к по марш.: Мiлан-Вiдень-Москва-Мюнхен-Мiлан зг. рах. №ПТ000007135 вiд 11.04.2012р.- 634,00 грн.,
без ПДВ
- 29.05.2012р. - 1 280.00 грн., штраф за змiну дати по а/к по марш.: Київ-Мюнхен-Каїр-Франкфурт-Київ зг. рах. №ПТ000010222 вiд 23.05.2012р. 1280,00 грн., без ПДВ
- 30.05.2012р. - 8 126.47 грн., штраф зг. Постанови №09-048/2887 вiд 11.05.2012р. про притягн. до вiдпов. за поруш. валютного законодавства, к.б.к.
21081000. Код країни - 804
- 06.06.2012р. - 200.00 грн., штраф за анулювання готелю зг. рах. №2847 вiд 25.05.2012р. - 200,00 грн., к.т. ПДВ - 0,00 грн.
- 08.06.2012р. - 1 700.00 грн., штраф зг.Постанови УНБУ в Одес.обл. №35 вiд 28.05.2012р. про притягн. до вiдпов. за поруш. валют.законодавства,
к.б.к. 21081000. Код країни - 804
- 08.06.2012р. - 1 700.00 грн., штраф зг.Постанови УНБУ в Одес.обл. №36 вiд 28.05.2012р. про притягн. до вiдпов. за поруш. валют.законодавства,
к.б.к. 21081000. Код країни - 804
- 08.06.2012р. - 1 700.00 грн., штраф зг.Постанови УНБУ в Одес.обл. №37 вiд 28.05.2012р. про притягн. до вiдпов. за поруш. валют.законодавства,
к.б.к. 21081000. Код країни - 804
- 08.06.2012р. - 1 700.00 грн., штраф зг.Постанови УНБУ в Одес.обл. №38 вiд 28.05.2012р. про притягн. до вiдпов. за поруш. валют.законодавства,
к.б.к. 21081000. Код країни - 804
- 08.06.2012р. - 1 700.00 грн., штраф зг.Постанови УНБУ в Одес.обл. №39 вiд 28.05.2012р. про притягн. до вiдпов. за поруш. валют.законодавства,
к.б.к. 21081000. Код країни - 804
- 08.06.2012р. - 1 700.00 грн., штраф зг.Постанови УНБУ в Одес.обл. №40 вiд 28.05.2012р. про притягн. до вiдпов. за поруш. валют.законодавства,
к.б.к. 21081000. Код країни - 804
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- 08.06.2012р. - 1 700.00 грн., штраф зг.Постанови УНБУ в Одес.обл. №41 вiд 28.05.2012р. про притягн. до вiдпов. за поруш. валют.законодавства,
к.б.к. 21081000. Код країни - 804
- 08.06.2012р. - 1 700.00 грн., штраф зг.Постанови УНБУ в Одес.обл. №42 вiд 28.05.2012р. про притягн. до вiдпов. за поруш. валют.законодавства,
к.б.к. 21081000. Код країни - 804
- 08.06.2012р. - 1 700.00 грн., штраф зг.Постанови УНБУ в Одес.обл. №43 вiд 28.05.2012р. про притягн. до вiдпов. за поруш. валют.законодавства,
к.б.к. 21081000. Код країни - 804
- 08.06.2012р. - 1 700.00 грн., штраф зг.Постанови УНБУ в Одес.обл. №44 вiд 28.05.2012р. про притягн. до вiдпов. за поруш. валют.законодавства,
к.б.к. 21081000. Код країни - 804
- 08.06.2012р. - 1 700.00 грн., штраф зг.Постанови УНБУ в Одес.обл. №45 вiд 28.05.2012р. про притягн. до вiдпов. за поруш. валют.законодавства,
к.б.к. 21081000. Код країни - 804
- 08.06.2012р. - 1 700.00 грн., штраф зг.Постанови УНБУ в Одес.обл. №46 вiд 28.05.2012р. про притягн. до вiдпов. за поруш. валют.законодавства,
к.б.к. 21081000. Код країни - 804
- 08.06.2012р. - 1 700.00 грн., штраф зг.Постанови УНБУ в Одес.обл. №47 вiд 28.05.2012р. про притягн. до вiдпов. за поруш. валют.законодавства,
к.б.к. 21081000. Код країни - 804
- 15.06.2012р. - 16 676.10 грн., оплата. зг. листа №2088-05 вiд 05.06.12р. до рiш.№57-Ц вiд 30.05.12р. - 16676,10грн. (поверн. неприйнятих до
зарахування витрат-11117,40 грн; штраф-5558,70 грн)
- 19.06.2012р. - 2 040.00 грн., штраф зг. Постанови УНБУ в Харк.обл. №8 вiд 07.06.2012р. про притягн. до вiдпов. за поруш. валютного законодавства,
к.б.к. 21081000
- 19.06.2012р. - 2 040.00 грн., штраф зг. Постанови УНБУ в Харк.обл. №7 вiд 07.06.2012р. про притягн. до вiдпов. за поруш. валютного законодавства,
к.б.к. 21081000
- 22.06.2012р. - 51.00 грн., штраф за порушення правил пожежної безпеки зг. пост. №613 вiд 14.06.2012р. про накл. адмiн.стягнення на Онiщук О.О. 51,00 грн., без ПДВ
- 27.06.2012р. - 1 700.00 грн., штраф зг.Постанови НБУ в Кiровоградськiй обл. №13-026/2514-БТ вiд 20.06.12 про притягн.до вiдпов.за поруш.валютного
законодавства к.б.к.21081000 Код країни - 804
- 27.06.2012р. - 2 086.03 грн., штраф зг.Постанови НБУ в Кiровоградськiй обл. №13-026/2515-БТ вiд 20.06.12 про притягн.до вiдпов.за поруш.валютного
законодавства к.б.к.21081000 Код країни - 804
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Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про акції:
- тип акцій - іменні прості;
- форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна;
- номінальна вартість акції - 58 (п'ятдесят вісім) копійок;
- кількість акцій, які перебувають в обігу - 1 614 500 000;
- кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - прийнято рішення про розміщення акцій простих іменних у кількості 8 000 000 (вісім мільйонів)
штук, номінальною вартістю 58 (п’ятдесят вісім) копійок кожна, на загальну номінальну вартість 4 640 000, 00 гривень (чотири мільйони шістсот сорок
тисяч гривень 00 копійок), форма існування –бездокументарна; строк розміщення – з «04» серпня 2012 року по «06» серпня 2012 року (включно);
- кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання
обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні;
- дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 18.04.2011р. № 202/1/11;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.
- тип акцій - іменні привілейовані;
- форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна;
- номінальна вартість акції - 58 (п'ятдесят вісім) копійок;
- кількість акцій, які перебувають в обігу - 1 500 000;
- кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - не передбачається розміщення привілейованих акцій;
- кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання
обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні;
- дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 05.01.2011р. № 10/1/11;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.
- розмір і черговість виплати дивідендів за певним класом привілейованих акцій, якщо статутом емітента передбачено привілейовані акції двох та
більше класів, по кожному із яких визначений розмір дивідендів - виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного
року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до Статуту Банку у строк, що не перевищує 6 місяців після закінчення звітного року. Дивіденди за
привілейованими акціями становлять 18% річних незалежно від
розміру отриманого банком прибутку у відповідному році;
- права акціонера - власника привілейованих акцій на участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу - акціонери - власники привілейованих
акцій мають право голосу тільки у випадках, передбачених діючим законодавством та статутом акціонерного товариства;
- переважне право акціонера - власника привілейованих акцій на придбання акцій додаткової емісії, якщо це передбачено статутом емітента статуттом Банку не передбачено таке право;
- права акціонера – власника привілейованих акцій певного класу на їх конвертацію у прості акції чи привілейовані акції інших класів та порядок
здійснення такої конвертації у разі, якщо статутом емітента передбачена можливість такої конвертації - відповідно до Статуту емітента умови та порядок
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конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Банку чи у привілейовані акції іншого класу визначаються рішенням Загальних Зборів
акціонерів відповідно до законодавства Украіни;
- черговість виплати ліквідаційної вартості за певним класом привілейованих акцій, якщо статутом емітента передбачено привілейовані акції двох та
більше класів, по кожному із яких визначена ліквідаційна вартість - акціонери - власники привілейованих акцій мають право на першочергове отримання
вартості майна Банку, що залишилося після розрахунків із кредиторами, у разі ліквідації Банку, пропорційно до кількості привілейованих акцій, якими
володіє цей акціонер.
Акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення, відсутні
Інформація про додатковий випуск акцій, якщо емітентом прийнято рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році:
- тип, форма існування, форма випуску та номінальна вартість акцій, які передбачається розмістити - акції іменні прості, бездокументрана, іменні, 58
(п’ятдесят вісім) копійок кожна акція;
- загальна кількість і загальна номінальна вартість акцій - кількість 8 000 000 (вісім мільйонів) штук на загальну номінальну вартість 4 640 000, 00
гривень (чотири мільйони шістсот сорок тисяч гривень 00 копійок);
- частка у статутному капіталі емітента - 0,9%;
- мета додаткового випуску акцій - збільшення статутного капіталу Банку.
Загальними зборами емітента не приймалося рішення протягом звітного періоду щодо анулювання, консолідації або дроблення акцій
Інформація про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій) - облігації:
- вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - облігації підприємств; відсоткові іменні (серія "E");
звичайні (незабезпечені); відсоткова ставка 12,5%;
- дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - "29" квітня 2011 року № 68/2/11 (дата видачі - "11" квітня 2012р.);
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
- кількість цінних паперів випуску - 200 000 (двісті тисяч штук);
- номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000 (одна тисяча) гривень;
- загальна номінальна вартість випуску - 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень;
- права, закріплені за кожним цінним папером випуску - право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках
цінних паперів; право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; право на отримання відсоткового доходу у вигляді
нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; право на здійснення інших операції з облігаціями, що не
суперечать чинному законодавству України; право пред’являти облігації Емітенту до викупу на умовах визначених Проспектом емісії облігацій серії «E»;
- у разі присвоєння цінним паперам емітента кредитного рейтингу — рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів;
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- порядок та умови погашення цінних паперів випуску - дата початку погашення облігацій серії «E» – 22.05.2013р., дата закінчення погашення облігацій
серії «E» – 22.05.2013р., погашення облігацій серії «E» здійснюється за адресою: Україна, 01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/2; погашення облігацій
здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні);
- якщо цінні папери є облігаціями, які надають їх власникам право на отримання відсоткового доходу, - розмір відсоткового доходу, порядок та умови
його виплати - у день виплати доходу за облігаціями серії «E» Емітент отримує в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр власників облігацій
серії «E», складений на закритий операційний день, що передує даті виплати відсотків за облігаціями серії «E». На підставі наданого ПрАТ “ВДЦП”
зведеного облікового реєстру Банк розраховує суму виплати відсотків для кожного власника облігацій серії «E» та перераховує належний відсотковий
дохід на рахунки власників облігацій серії «E» або виплачує через касу Банку (Україна, 01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/2) протягом 1 (одного)
банківського дня, згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску. У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо
реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на
відповідному рахунку Банку. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Банк здійснює виплату доходу після особистого
звернення власника облігацій серії «E». Власник облігацій серії «E» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що
посвідчують особу.
Емітент в звітному періоді не розміщував облігації із забезпеченням, які перебувають в обігу
Інформацію про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності
таких цінних паперів):
- вид цінних паперів, що перебувають у процесі розміщення, форма існування та форма випуску цінних паперів, номінальна вартість, загальна кількість
і загальна номінальна вартість цінних паперів, які перебувають у процесі розміщення - облігації підприємств; відсоткові іменні (серія "F"); звичайні
(незабезпечені); відсоткова ставка 12,5%; 300 000 (триста тисяч штук); 1 000 (одна тисяча) гривень; 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;
- мета випуску цінних паперів, дата закінчення розміщення цінних паперів - фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій серії «E» та серії «F», у
повному обсязі 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень будуть направлені на збільшення кредитного портфеля банку шляхом проведення кредитування
фізичних та юридичних осіб, дата закінчення розміщення облігацій серії "F" - 24.08.2012р.
Емітентом не приймалося рішення у поточному році провести додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій)
Потягом звітного періоду цінні папери емітента включено до лістингу організатора торгівлі:
- повне найменування організатора торгівлі - публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС";
- дата укладення і номер договору, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг цінних паперів емітента - Договір про допуск цінних
паперів до торгівлі від "17" квітня 2012 року між ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та ПАТ "Фондова біржа ПФТС";
- вид, форма випуску, форма існування, тип цінних паперів емітента, включених до лістингу організатора торгівлі - облігації відсоткові іменні;
бездокументрані;
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- у разі якщо до торгівлі допускаються цінні папери у процесі їх відкритого (публічного) розміщення – кількість цінних паперів, що розміщуються
емітентом - 200 000 (двісті тисяч)штук;
- у разі якщо цінні папери допущені до торгівлі - назва котирувального списку, до якого включені цінні папери емітента, а якщо цінні папери емітента
допущені до торгівлі без внесення до біржового реєстру - відомості про таку обставину - Котирувальний список ПФТС 2-го рівня лістингу.
Торгівля цінними паперами здійснюється на організованому ринку, найвища ціна на облігації підприємств протягом звітного періоду склала 1 000.35
грн., найнижча ціна скалала 977.09 грн., Котирувальний список ПФТС 2-го рівня лістингу.
Біржового контракту на організаторі торгівлі в звітному періоді не укладалося.
Всеукраїнський депозитарій цінних паперів, приватне акціонерне товариство
04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7г
Ліцензія ДКЦПФР АВ 498004 від 19.11.2009р.
Цінні папери емітента, які перебувають в обігу за межами України, відсутні
Інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) відсутні
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Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (формат pdf)
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Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі
економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності
настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента,
оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох
причин.
12.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в
якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення
певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в
майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
12.2. Інформація про основні зміни у фінансово-господарській діяльності емітента протягом звітного періоду, чинники, які спричинили такі зміни, із
зазначенням рівня їх впливу на всю сукупність змін, а також очікування щодо тенденцій подальших змін.
Станом на кінець 2-го кварталу 2012 року Банк досяг успіхів у втіленні стратегії розвитку, спрямованої на досягнення Банком статусу універсального
у середньостроковій перспективі, навіть беручи до уваги те, що криза на фінансових ринках вплинула на його діяльність та ефективність.
Протягом півріччя, і в тому числі 2-го кварталу 2012 року, Банк суттєво підвищив рівень дохідності. Дані показники були досягнені завдяки ряду заходів
спрямованих на покращення ефективності роботи Банку, які були впроваджені в 2011 році та будуть здійсненні впродовж наступного року, зокрема:
- Суттєва модернізація інформаційних систем Банку і зміна операційного дня Банку;
- Раціоналізація процесів та покращення організаційної структури Банку, зокрема Головного офісу;
- Значне скорочення / оптимізація витрат шляхом встановлення жорсткого контролю над їх здійсненням та підвищення ефективності процесу закупок;
- Розвиток корпоративного та покращення роздрібного бізнесів;
- Покращення якості активів завдяки підвищенню ефективності стягнення заборгованості клієнтів;
- Покращення та утримання валютного ризику на допустимому рівні, в тому числі приведення показників валютної позиції у відповідність;
- Подальша оптимізація мережі відділень.
Серед головних позитивних змін, які були характерні для грошово-кредитного ринку в 2 кварталі 2012 року, що сформували надійну основу для
подальшого зміцнення банківської системи, можна виділити наступні:
1. Виважена грошово-кредитна політика НБУ, яка сприяла нівелюванню інфляційного тиску. У ІІ кварталі 2012 року спостерігалась дефляція. Зниження
індексу споживчих цін у червні 2012 порівняно з аналогічним періодом минулого року склало -1,2 % (тоді як у І кварталі 2012 року було зростання на
+1,9%).
2. Монетарна політика НБУ була спрямована на стабілізацію валютного ринку, що дозволило підтримати стабільний курс національної валюти майже
на рівні І кварталу 2012. В умовах посилення попиту населення на іноземну валюту, НБУ проводив інтервенції на міжбанківському ринку впродовж ІІ
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кварталу 2012 року на загальну суму $1,47 млрд. (з яких $ 0,74 млрд. або 50% було продано лиш у червні). Офіційний курс гривні до долара США за 2
квартал 2012 несуттєво зріс на 0,07% з 7,9898 до 7,9925 грн./дол. США.
3. Впродовж звітного періоду, НБУ продовжив вживати заходи, спрямовані на посилення стійкості банківської системи, що сприяло нарощуванню
ресурсної бази банків. Зокрема, обсяг депозитів населення в ІІ кварталі збільшився на +3,6%, в основному за рахунок вкладів в національній валюті, які
зростали більш швидкими темпами аніж кошти в іноземній валюті (4,7% та 2,4% відповідно). Дана тенденція свідчить про довіру вкладників до банківської
системи та національної валюти.
4. Відбувалося посилення конкурентної боротьби за кошти вкладників, що призвело до збільшення вартості коштів – процентна ставка за депозитами
в національній валюті зросла з 10,4% у березні 2012 року до 12,5% у червні 2012 року, відповідно за кредитами за цей період ставка зросла з 15,8% до
17,6%.
5. Збільшення ресурсної бази банків сприяло продовженню позитивних тенденцій у динаміці кредитування. За результатами ІІ кварталу 2012 року
обсяг залучених кредитів в економіку збільшився на 0,4% (порівняно зі зменшенням у І кварталі -0,2%). При чому зростання відбулося виключно за
рахунок національній валюті, що свідчить про зменшення доларизації економіки (зростання кредитних вкладень у національній валюті склало +3,4%, в
іноземній валюті відбулося зменшення на -4%). Кредити юридичним особам та населенню зросли на 3,4% та на 3,1% в національній валюті відповідно,
натомість в іноземної валюті зменшилися на 2,4% та на 7,3% відповідно. Зменшення обсягів кредитних вкладень банків в іноземній валюті обумовлене
зменшенням залишків заборгованості за такими кредитами, дані зміни сприяли покращенню валютної структури кредитного портфеля банків.
6. Прибуток банківської системи за період квітень-травень 2012 року склав 0,17 млрд. грн. (прибуток за І квартал 2012 року склав 1,72 млрд. грн.).
12.3. Інформацію про витрати, які були понесені емітентом за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року з метою покращення
майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва, у тому числі капітальні витрати на такі цілі, із зазначенням джерел їх
покриття.
Протягом I півріччя поточного року адміністративні та інші операційні витрати Банку склали 263.0 млн. грн., капітальні інвестиції – 91.6 млн. грн., з них
витрати 2-го кварталу становлять 130.0 млн. грн. адміністративних та ін. операційних витрат та 58.4 млн. грн. капітальних інвестицій.
Слід зазначити що в 2010 році почався процес реалізації проекту Constellation, спрямований на повну зміну систем ІТ Банку, зокрема Головної
банківської системи та систем, що забезпечують бухгалтерський облік банківських операцій. Цей проект дозволить Банку стати конкурентоспроможними
у розрізі продуктів та послуг, що значно підвищить ефективність Банку у наступні роки.
З початку року на реалізацію проекту Constellation Банком понесені витрати в сумі 94.1 млн. грн., в тому числі капітальні інвестиції 85.1 млн. грн. та
загально адміністративні витрати 9.0 млн. грн. З них впродовж 2-го кварталу витрати на проект склали 62.2 млн. грн., в тому числі капітальні інвестиції
56.8 млн. грн. та загально адміністративні витрати 5.4 млн. грн.
12.4. Позитивні та негативні тенденції у виробництві, реалізації, обороті та накопиченні запасів, собівартості, цінах реалізації з початку поточного року.
Необхідно розкрити інформацію про будь-які відомі тенденції, події або невизначеності, які можуть мати вплив на господарську діяльність та фінансовий
стан емітента в поточному році.
Станом на 30.06.2012 року активи банку склали 5,6 млрд. грн. Основною стратегічною метою діяльності і розвитку Банку є створення міцного й
універсального банку, який надає повний спектр банківських послуг юридичним та фізичним особам, що в свою чергу призведе до зміцнення ринкових
позицій зі збереженням низько - та середньо-ризикового профілю.
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Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента
Посада головного бухгалтера емітента
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента
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Узагальнені дані квартальної інформації
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1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
1.1.2. Повне найменування
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ
1.1.5. Поштовий індекс
1.1.6. Область
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт
1.1.9. Вулиця
1.1.10. Будинок

14360920
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК"
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Акціонерне товариство
01021
м.Київ
Печерський
м.Київ
Кловський узвіз
9/2

1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

Cерія А00 № 027036
27.10.2004
Печерська районна у місті Києві державна адміністрація
937280000.00
937280000.00

1.2.1. Номер свідоцтва
1.2.2. Дата видачі свідоцтва
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку)

МФО банку

Поточний рахунок

Валюта

1

2

3

4

Головне управління Національного банку України по м.Києву і Київській області

321024

32005176801 гривня

ПАТ "Сітібанк" м.Київ

300584

16007400032009 гривня

ПАТ "Укргазбанк" м.Київ

320478

16005021460 гривня

ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ

300023

1600804041 гривня
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ПАТ "Укрексімбанк" м.Київ

322313

16008011713135 гривня

ПАТ "РОДОВІД БАНК" м.Київ

321712

16000000000049 гривня

ПАТ "Альфа-Банк" м.Київ

300346

16001000007001 гривня

ПАТ КБ "Хрещатик" м.Київ

300670

1600800011668 гривня

АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" м.Київ

300249

160070532300 гривня

ПАТ "ВіЕйБі Банк" м.Київ

380537

160001001217 гривня

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ

300335

1600157 гривня

ПАТ КБ "Хрещатик", м.Київ

300670

1600800011668 долар США

АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" м.Київ

300249

160060532310 долар США

ПАТ "ВіЕйБі Банк" м.Київ

380537

160001001217 долар США

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ

300335

1600157 долар США

ПАТ "ВіЕйБі Банк" м.Київ

380537

160001001217 євро

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ

300335

1600157 євро

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності

Код за КВЕД

1

2

Інше грошове посередництво

65.12.0
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2. Інформація про загальні збори акціонерів
1
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**
* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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Чергові

Позачергові

2

3
x

x

02.04.2012

25.06.2012

100

100

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне
найменування

Організаційноправова
форма

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ

1

2

3

Місцезнаходження,
міжміський код, телефон,
факс
4

Вид
діяльності

Назва державного органу,
що видав ліцензію або
інший документ на цей
вид діяльності

Дата
видачі
ліцензії
або
іншого
документа

Номер
ліцензії
або іншого
документа

5

6

7

8

Європейський
страховий альянс

Акціонерне
товариство

04050, м.Київ, вул.Глибочицька,
Страхова
19411125 буд.33-37, (044) 254-63-00,
діяльність
(044) 254-63-50

Державна комісія з
регулювання ринків
фінансових послуг України

10.05.2011

Національна
акціонерна страхова
компанія "Оранта"

Відкрите
акціонерне
товариство

01032, м.Київ, вул.Жилянська,
00034186 75, (044) 520-29-23, (044) 52029-21

Страхова
діяльність

Державна комісія з
регулювання ринків
фінансових послуг України

АВ № 360280, АВ №
360284, АВ №
05.09.2007
360285, АВ №
360287

Страхова компанія
"ПРОВІДНА"

Акціонерне
товариство

03049, м.Київ,
23510137 прос.Повітрофлотський, 25,
(044) 492-18-18

Страхова
діяльність

Державна комісія з
регулювання ринків
фінансових послуг України

16.02.2010 АВ № 520904

Українська страхова
компанія "ГАРАНТАВТО"

Акціонерне
товариство

01042, м.Київ, пров.НовоСтрахова
16467237 Печерський, 19/3, (044) 456-00діяльність
00, (044 206-88-11)

Державна комісія з
регулювання ринків
фінансових послуг України

05.07.2011 АВ № 584613

Страхова компанія
"ПЗУ Україна"

Акціонерне
товариство

20782312

04053, м.Київ, вул.Артема, 40, Страхова
(044) 238-62-38, (044) 581-04-55 діяльність

Державна комісія з
регулювання ринків
фінансових послуг України

15.12.2009 АВ № 500115

Акціонерна страхова
компанія "Інго
Україна"

Акціонерне
товариство

01054, м.Київ, вул.Воровського,
Страхова
16285602 33, (044) 490-27-44, (044) 390діяльність
57-44

Державна комісія з
регулювання ринків
фінансових послуг України

16.07.2010 АВ № 546588

Діяльність не ліцензується,
компанія має статус
офіційної статистичної
рейтингової організації
(статус NRSRO) в рамках
нормативів Комісії по цінним
паперас США (SEC)

16.07.2007 Рейтингова угода

Fitch Ratings Ltd

Іноземне
підприємство

Фондова біржа
"Перспектива"

Акціонерне
товариство

Great Britain, London E14 5GN
1316230 30 North Colonnade, +44 20
3530 1000, +44 20 3530 1500

Рейтингове
агенство присвоєння та
підтримнка
кредитних
рейтингів

Діяльність з
49000, м.Дніпропетровськ,
організації торгівлі аціональна комісія з цінних
33718227 вул.Леніна, 30, +38 (056) 373 95
на фондовому
паперів та фондового ринку
94
ринку
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АВ № 584132, АВ №
584334

31.08.2009 АВ № 483591

Акціонерне
Фондова біржа ПФТС
товариство

03150, м.Київ,
21672206 вул.В.Васильківська, 72, +38
(044) 277 50 00, 277 50 01

Діяльність з
організації торгівлі аціональна комісія з цінних
на фондовому
паперів та фондового ринку
ринку

25.01.2010 АВ № 390872

Товариство з
Інвестиційний капітал
обмеженою
Україна
відповідальністю

01030, м.Київ,
35649564 вул.Б.Хмельницького, 19-21,
+38 (044) 220 01 20

Діяльність з
торгівлі цінними
паперами
(Андерайтинг)

аціональна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

17.11.2008 АВ № 440400

Акціонерне
товариство

Діяльність з
01004, м.Київ, бул.Тараса
торгівлі цінними
14359319 Шевченка/вул.Пушкінська, 8/26,
паперами
+38 (044) 239 35 26
(Андерайтинг)

аціональна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

11.08.2008 АВ № 399105

Всеукраїнський
депозитарій цінних
паперів

Акціонерне
товариство

Надання
депозитарних
04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7г,
35917889
послуг на
(044) 585 42 40
українському
фондовому ринку

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

19.11.2009 АВ № 498004

"Ернст енд Янг
Аудиторські послуги"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

33306921

Аудиторська палата України

27.01.2005 3516

КПМГ Аудит

Акціонерне
товариство

01001, м.Київ,
Аудиторські
31032100 вул.Михайлівська, 11, (044) 490
послуги
55 07, 490 55 08

Аудиторська палата України

26.01.2001 2397

02140, м.Київ,
Юридична
35199148 вул.Вишняківська, 13, (044) 222
діяльність
86 92, 594 51 24

-

- -

Діяльність у сфері
права

-

- -

Юридична
діяльність

-

- -

ВТБ Банк

Агенція комплексного Товариство з
захисту бізнесу
обмеженою
"Дельта М"
відповідальністю

01001, м.Київ, вул.Хрещатик,
19а, (044) 490 3000, 490 3030

Аудиторська
діяльність

Юридична фірма
"ЮСТ Україна"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

01004, м.Київ,
34730271 вул.Червоноармійська, 9, (044)
492 05 04, 289 31 48

ПЮП "Юрсервіс
Консалтинг Компані"

Приватне
підприємство

22522199

Адвокатське
об`єднання
"АРЦІНГЕР"

Інші організаційноправові форми

01032, м.Київ, вул.Жилянська,
36958968
75, (044) 390 55 33, 390 55 40

Адвокатська
діяльність

Міністерство юстиції України

Юридична
консалтингова

Приватне
підприємство

02002, м.Київ, вул.Марини
36405971 Раскової, 23, (044) 223 77 29,
490 55 08

Юридичні послуги

-

01021, м.Київ, вул.Липська,
19/7, (044) 254 04 74
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Свідоцтво про
реєстрацію
03.03.2010
адвокатського
об`єднання № 640
- -

компанія
"Престижюрсервіс"
ІНТЕГРІТЕС

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

04070, м.Київ,
33404025 вул.Борисоглібська, 15б, (044)
391 38 53, 391 38 54

Діяльність у сфері
права

-

- -

Спеціалізована
компанія "ФАРЕС"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

33591958

01042, м.Київ, вул.Івана Кудрі,
38, (044) 286 08 85, 286 08 86

Діяльність у сфері
права

-

- -

ЕОС Україна

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

Діяльність агенств
01054, м.Київ, вул.Тургенівська, зі стягування
36177180
38, (044) 495 60 30, 495 60 29
платежів і бюро
кредитних історій

- -

Фінансове Агенство
по збору платежів

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

01030, м.Київ,
36468720 вул.Б.Хмельницького, 26, (044)
597 06 60, 597 05 00

Діяльність агенств
Шевченківська районна у
зі стягування
місті Києві державна
платежів і бюро
адміністрація
кредитних історій

Свідоцтво про
26.12.2011 держреєстрацію
ААВ № 594101

УкрБорг

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

04080, м.Київ, вул.В.Хвойко,
34482256 18/14, (044) 377 77 24, 377 77
25

Колекторські
послуги

07.03.2007

Подільська районна у місті
Києві державна адміністрація

Свідоцтво про
держреєстрацію

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги
емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати
рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.
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4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
папера

Форма
існування

Форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18.04.2011 202/1/11

Національна комісія
з цінних паперів та
фондового ринку

05.01.2011 10/1/11

Національна ккомісія
з цінних паперів та
14360920
фондового ринку

прості

14360920

бездокументарна

іменні

0.58

1614500000

936410000.00

99.9072

привілейовані бездокументарна

іменні

0.58

1500000

870000.00

0.0928

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у
випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Відсоткова
ставка за
облігаціями
(відсотки)

Строк
виплати
відсотків

Дата погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22.05.2013

22.05.2013

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

29.04.2011 68/2/11

1000.00

200000 бездокументарна

іменні

200000000.000

12.5

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма існування

1

2

3

4

5

6
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Форма випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Дата
погашення
облігацій

7

8

9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

1

2

3

4

5

6

7

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Найменування
товару
(послуги),
під який
здійснено
випуск

Дата
погашення
облігацій

8

9

10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів,
сертифікатів ФОН)

Дата випуску

Вид цінних
паперів

Обсяг
випуску

Обсяг
розміщених
цінних
паперів на
звітну дату
(грн)

1

2

3

4

Умови обігу та погашення

5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п

Дата
зарахування
акцій на
рахунок
емітента

Кількість
акцій, що
викуплено
(шт.)

Дата
реєстрації
випуску
акцій, що
викуплено

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
акцій, що
викуплено

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено

Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)

1

2

3

4

5

6

7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
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сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних
паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних
паперів)
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5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1

2

Найменування особи гаранта

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта

Місцезнаходження гаранта

3

4

5

Гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не було
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6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
1

Власні основні засоби
(тис. грн)

Орендовані основні засоби
(тис. грн)

Основні засоби, всього
(тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

2

3

4

5

6

7

1. Виробничого призначення

432534023.72

427134693.11

0

0

432534023.72

427134693.11

будівлі та споруди

320863365.95

318198231.28

0

0

320863365.95

318198231.28

92202731.31

91334982.39

0

0

92202731.31

91334982.39

6925343.88

6393540.44

0

0

6925343.88

6393540.44

12542582.58

11207939.00

0

0

12542582.58

11207939.00

65121.17

56083.05

0

0

65121.17

56083.05

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого призначення

транспортні засоби
Інші
Усього

0

0

0

0

0

0

65121.17

56083.05

0

0

65121.17

56083.05

432599144.89

427190776.16

0

0

432599144.89

427190776.16
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7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис*
Висновок**
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5641697

5813222

937280

937280

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення
дії

Дата
оприлюднення
повідомлення

Вид інформації

1

2

3

02.04.2012

04.04.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

19.04.2012

24.04.2012 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

25.06.2012

03.07.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
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Фінансова звітність
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Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 2 квартал 2012 року
Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти

392056

478556

80217

83515

Торгові цінні папери

0

0

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

0

0

Кошти в інших банках, у т. ч.:

-

137080

в іноземній валюті

-

24973

резерви під знецінення коштів в інших банках

-

(1380)

Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:

3943469

4175407

кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:

1523957

1602566

в іноземній валюті

716870

711295

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

(81846)

(82641)

2419512

2572841

696668

1066661

(736865)

(822665)

255576

1113

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

-

-

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:

0

0

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

0

0

Інвестиційна нерухомість

0

0

1557

1557

Відстрочений податковий актив

172926

175748

Основні засоби та нематеріальні активи

679520

608580

Інші фінансові активи, у т. ч.:

60035

83784

резерви під інші фінансові активи

(1665)

(1465)

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку

кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
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Інші активи, у т. ч.:

36573

резерви під інші активи

55590

(326)

(302)

19768

12292

5641697

5813222

1857097

2095965

Кошти банків, у т. ч.:

1110103

1210896

в іноземній валюті

1029022

1197241

Кошти клієнтів, у т. ч.:

2991678

3169105

кошти юридичних осіб, у т. ч.:

591757

682789

в іноземній валюті

113197

148620

кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:

442921

439422

77663

77818

2399921

2486316

в іноземній валюті

992006

1067413

кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:

783776

706134

в іноземній валюті

227676

245556

39921

1

в іноземній валюті

-

-

Інші залучені кошти

0

0

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
Усього активів, у т. ч.:
в іноземній валюті
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

в іноземній валюті
кошти фізичних осіб, у т. ч.:

Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:

Резерви за зобов'язаннями

1710

2145

Інші фінансові зобов'язання

241005

167517

85951

71851

116093

123718

Зобов'язання групи вибуття

0

0

Усього зобов'язань, у т. ч.:

4586461

4745233

2389416

2635683

Інші зобов'язання
Субординований борг

в іноземній валюті
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
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Статутний капітал

937280

937280

Емісійні різниці

295398

295398

0

0

(420876)

(407878)

1332

1332

242102

241857

Усього власного капіталу

1055236

1067989

Усього зобов'язань та власного капіталу

5641697

5813222

Незареєстровані внески до статутного капіталу
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки

Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону

19.07.2012
Артюх Галина Валентинівна
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
за 2 квартал 2012 року
Звітний період

Найменування статті

1

Попередній період

за поточний квартал

за поточний квартал
наростаючим
підсумком з початку
року

за відповідний
квартал
попереднього року

за відповідний
квартал
попереднього року
наростаючим
підсумком з початку
року

2

3

4

5

Процентні доходи

143564

302016

176647

352456

Процентні витрати

(80849)

(165309)

(64777)

(135105)

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

62715

136707

111870

217351

Комісійні доходи

50371

99813

61697

125462

Комісійні витрати

(4444)

(8516)

(4402)

(7945)

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

0

0

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

(287)

(287)

92

92

Результат від операцій з іноземною валютою

7146

15226

9894

18573

(1783)

(2603)

729

5900

0

0

0

0

(937)

(2683)

(36)

(89)

(4)

343

(4)

(63)

36927

10215

(61339)

94293

Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання
фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою,
ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час
первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших
банках

Сторінка 54 з 67

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

(299)

(254)

(1425)

(1658)

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

0

0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

0

0

383

(195)

479

(10128)

2763

5110

1674

3440

(130005)

(263003)

(136125)

(441883)

0

0

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Прибуток/(збиток) до оподаткування

22546

(10127)

(16896)

3345

Витрати на податок на прибуток

(2767)

(2873)

2883

2734

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

19779

(13000)

(14013)

6079

0

0

0

0

19779

(13000)

(14013)

6079

50

196

1978

(820)

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

-

(2)

(28)

(74)

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків

0

0

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2

51

201

193

52

245

2151

(701)

19831

(12755)

(11862)

5378

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0.01

(0.01)

(0.01)

0.01

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0.01

(0.01)

(0.01)

0.01

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

0

0

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0

0

0.01

(0.01)

(0.01)

0.01

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Прибуток/(збиток)
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
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скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону

0.01

(0.01)

19.07.2012
Артюх Галина Валентинівна
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(0.01)

0.01

Звіт про прибутки і збитки
за 2 квартал 2012 року
Звітний період

Найменування статті

1

Попередній період

за поточний квартал

за поточний квартал
наростаючим
підсумком з початку
року

за відповідний
квартал
попереднього року

за відповідний
квартал
попереднього року
наростаючим
підсумком з початку
року

2

3

4

5

Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі
банку
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату
переоцінки у фінансових результатах
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
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
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших
банках

Сторінка 57 з 67

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Відрахування до резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Прибуток/(збиток)
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону
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Звіт про сукупний дохід
за 2 квартал 2012 року
Звітний період

Найменування статті

за поточний квартал

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Результат переоцінки за операціями з хеджування
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання
звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік, у т. ч.:
власників банку
неконтрольованої частки
Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону
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за поточний квартал
наростаючим
підсумком з початку
року

Попередній період
за відповідний
квартал
попереднього року

за відповідний
квартал
попереднього року
наростаючим
підсумком з початку
року

Звіт про зміни у власному капіталі
за 2 квартал 2012 року
Належить власникам банку
Найменування статті

статутний
капітал

1

2

емісійні різниці

резервні, інші
фонди та
резерви
переоцінки

нерозподілений
прибуток

3

4

5

Залишок на кінець періоду, що
передує попередньому періоду (до
перерахунку)
Вплив змін облікової політики,
виправлення помилок та вплив
переходу на нові та/ або
переглянуті стандарти і тлумачення
Скоригований залишок на початок
попереднього періоду
Усього сукупного доходу
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Залишок на кінець попереднього
періоду
Усього сукупного доходу
Емісія акцій:
номінальна вартість
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усього

Неконтрольована частка

Усього
власного
капіталу

6

7

8

емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Залишок на кінець звітного періоду
Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2 квартал 2012 року
Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з торговими цінними паперами
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток сплачений
Грошові кошти, що отримані/(сплачені) від операційної діяльності, до змін в операційних
активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
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Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
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Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди виплачені
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2 квартал 2012 року
Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток /(збиток) до оподаткування
Коригування:
знос та амортизація
чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів
амортизація дисконту/(премії)
результат операцій з торговими цінними паперами
результат операцій з фінансовими похідними інструментами
результат операцій з іноземною валютою
(нараховані доходи)
нараховані витрати
чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
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Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на
прибуток
Податок на прибуток сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
Викуп власних акцій
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Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди виплачені
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону

Примітки до звітів
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.

Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКСБАНК».
1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 14360920.
1.4. Місцезнаходження емітента – м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – тел. (044) 201-16-61, факс (044) 201-17-80.
1.6. Електронна поштова адреса емітента – bank@pravex.kiev.ua.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації – www.pravex.com.
Вид особливої інформації – відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

2.

Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» повідомляє, що відповідно до
інформації, отриманої 20 квітня 2012 року від ПАТ “Фондова біржа ПФТС”, 19 квітня 2012 року
Операційним управлінням ПАТ “Фондова біржа ПФТС” було прийнято рішення (№ 0546 від 20 квітня
2012 року) про переведення облігацій (серія Е) ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» до Котирувального списку
ПФТС 2-го рівня лістингу у відповідності з пунктом 5.28 Правил ПрАТ «Фондова біржа «ПФТС».
Рішення набуває чинності з 23 квітня 2012 року.
Дані про цінні папери, що переведені до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу:
1.Облігації відсоткові іменні (серія Е), форма існування – бездокументарна.
2.Номінальна вартість однієї облігації – 1000, 00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.
3.Загальна номінальна вартість облігацій – 200 000 000, 00 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок.
4.Кількість цінних паперів – 200 000,00 (двісті тисяч) штук.
5.Співвідношення частки цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного
випуску цінних паперів – 100,00%
6.Права, що надаються власникам облігацій :
- право купувати та продавати облігації серії Е на вторинному біржовому та позабіржовому ринках
цінних паперів;
- право на отримання номінальної вартості облігацій серії Е при настанні строку їх погашення;
- право на отримання процентного доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість
облігацій серії Е в кінці кожного процентного періоду;
- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству;
- право пред‘являти облігації серії Е Емітенту до викупу на умовах визначених Проспектом емісії
облігацій.
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7.Випуск облігацій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
29.04.2011 року, Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 68/2/11.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно законодавства.
Голова Правління
ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»

С.В.Наумов
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Особлива інформація
14360920
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК"
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
Повне найменування емітента:
Скорочене найменування емітента (за наявності):
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:
Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс:
Область:
Район:
Населений пункт:
Вулиця:
Будинок:

01021
м.Київ
Печерський
м.Київ
Кловський узвіз
9/2

Корпус:
Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента:
Номер факсу емітента:
Веб-сайт емітента:
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік):

0442011661
2011780
www.pravex.ua
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
31.07.2012

Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» (далі – Банк) повідомляє, що 31.07.2012 Спостережною Радою Банку
прийнято рішення відкликати повноваження пані Кучми Ганни Юріївни, паспорт серії МЕ № 860131, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві
05.02.2008р., як члена Правління Банку.
Кучма Ганна Юріївна часткою у статутному капіталі ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Членом Правління була з 18.12.2009р.
Станом на 31.07.2012р. нікого не призначено на посаду члена Правління замість звільненої особи.
Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» (далі – Банк) повідомляє, що 31.07.2012 Спостережною Радою Банку
прийнято рішення відкликати повноваження пана Альохіна Олександра Костянтиновича, паспорт серії СА № 095017, виданий Комунарським РВ ЗМУ
УМВС України в Запорізькій області 18.01.1996р., як члена Правління Банку.
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Альохін Олександр Костянтинович часткою у статутному капіталі ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Членом Правління був з 23.11.2011р.
Станом на 31.07.2012р. нікого не призначено на посаду члена Правління замість звільненої особи.
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Назва
уповноваженого
органу
емітента,
який
прийняв
рішення

1

2

3

Зміни
(призначено,
звільнено
або
відсторонено)

Посада*

Строк,
на який
особу
призначено
(обрано)
або строк,
протягом
якого особа
обіймала
посаду
(роки)

4

5

6

Прізвище, ім'я, по
батькові

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який видав)**

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента
(відсотки)

7

8

9

Альохін Олександр
Костянтинович

паспорт серії СА № 095017, виданий
Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в
Запорізькій області 18.01.1996р.

1

31.07.2012 Спостережна Рада

Відкликано
повноваження

Член
Правління

1

2

31.07.2012 Спостережна Рада

Відкликано
повноваження

Член
Правління

паспорт серії МЕ № 860131, виданий
3 Кучма Ганна Юріївна Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві
05.02.2008р.

Сторінка 2 з 3

0

0

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Посада керівника емітента
Голова Правління
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента
Наумов Сергій Володимирович
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Особлива інформація
14360920
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК"
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
Повне найменування емітента:
Скорочене найменування емітента (за наявності):
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:
Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс:
Область:
Район:
Населений пункт:
Вулиця:
Будинок:

01021
м.Київ
Печерський
м.Київ
Кловський узвіз
9/2

Корпус:
Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента:
Номер факсу емітента:
Веб-сайт емітента:
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік):

0442011661
2011780
www.pravex.ua
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
25.06.2012

Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" (далі- Банк) повідомляє про те, що Спостережною Радою Банку прийнято
рішення відкликати повноваження п. Поливанової О.В., паспорт 45 04 203173, виданий ВВС району Строгіно м. Москви 01.11.2002 р., як члена
Правління Банку та звільнити її з посади директора головного управлніння ризик-менеджменту, члена Правління Банку згідно її заяви про звільнення за
власним бажанням, достроково припинити дію трудового договору від 01.08.2011 р., укладеного з п. Поливановою О.В.. починаючи з 18.07.2012 р.
Поливанова О.В. часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Членом
Правління Банку була 29.11.2011 р.
Станом на 25.06.2012 нікого не призначено на посаду замість звільненого особи.
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
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№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Назва
уповноваженого
органу
емітента,
який
прийняв
рішення

1

2

3

Зміни
(призначено,
звільнено
або
відсторонено)

Посада*

Строк,
на який
особу
призначено
(обрано)
або строк,
протягом
якого особа
обіймала
посаду
(роки)

4

5

6

Прізвище, ім'я, по
батькові

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який видав)**

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента
(відсотки)

7

8

9

Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Посада керівника емітента
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента
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Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
14360920
Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК"
Скорочене найменування емітента (за наявності):
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:
Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:
01021
Область:
м.Київ
Район:
Печерський
Населений пункт:
м.Київ
Вулиця:
Кловський узвіз
Будинок:
9/2
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:
0442011661
Номер факсу емітента:
2011780
Веб-сайт емітента:
www.pravex.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 28.09.2012
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" (далі - Банк) повідомляє про те, що "28" вересня 2012р. Спостережною
Радою Банку прийнято рішення припинити повноваження пана Наумова Сергія Володимировича, паспорт серії СН № 296046, виданий Подільським
РУГУ МВС України в м.Києві 15.10.1996р., як Голови Правління Банку та звільнити його з посади Голови Павління з "30" вересня 2012 року згідно з
Договором про припинення трудових відносин за взаємною згодою сторін від 14.09.2012р.; припинити дію Трудового Контракту від 07.09.2010 р.,
укладеного з п.Наумовим С.В., з "30" вересня 2012 року.
Наумов С.В. часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Головою Правління
Банку був з 07.09.2010р.
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Станом на 28.09.2012р. нікого не призначено на посаду замість звільненої особи. Виконанння обов`язків Голови Правління Банку покладено на
Заступника Голови Правління, директора Голловного упралвіння бізнесу Банку пана Кириченка Т.О.
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
№ Дата
Назва
Зміни
Посада*
Строк,
Прізвище, ім'я, по Паспортні дані
Володіє
з/п прийняття уповноваженого
(призначено,
на який
батькові
фізичної особи
часткою в
рішення
органу
звільнено
особу
(серія, номер,
статутному
емітента,
або
призначено
дата видачі,
капіталі
який
відсторонено)
(обрано)
орган, який видав)**
емітента
прийняв
або строк,
(відсотки)
рішення
протягом
якого особа
обіймала
посаду
(роки)
2
3
4
5
6
7
8
9
1
28.09.2012 Спостережна Рада Звільненя
Голова
2
Наумов Сергій
Паспорт серії СН № 296046,
0
1
Правління
Володимирович
виданий Подільським РУГУ
МВС України в м.Києві
15.10.1996р.

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Посада керівника емітента
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента

т.в.о. Голови Правління
Кириченко Тарас Олексійович
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Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
14360920
Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК"
Скорочене найменування емітента (за наявності):
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:
Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:
01021
Область:
м.Київ
Район:
Печерський
Населений пункт:
м.Київ
Вулиця:
Кловський узвіз
Будинок:
9/2
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:
0442011661
Номер факсу емітента:
2011780
Веб-сайт емітента:
www.pravex.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 28.09.2012
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" (далі - Банк) повідомляє про те, що 28.09.2012 р.Спостережною Радою Банку
прийнято рішення про призначення пані Джакович Ірену, паспорт типу Р № 007355250, виданий 12.05.2009р., директором Головного управління ризикменеджменту та Членом Правління Банку, починаючи з дати отримання нею дозволу на працевлаштування.
Джакович Ірена часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Джакович Ірену
призначено Членом Правління на невизначений строк.

Сторінка 1 з 3

За період своєї трудової діяльності Ірена Джакович обіймала наступні посади: директор Департаменту кредитування Банка Інтеза (Белград),
директор Департаменту ризиків Банка Інтеза (Белград), начальник відділу внутрішніх займів Дельта Банку (Белград), директор Департаменту
управляння активами і пасивами Новосадска Банку (Белград), професійний асистент відділу управління пасивами Динара Банку (Белград)
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" (далі- Банк) повідомляє про те, що 28.09.2012р. Спостережною Радою Банку
прийнято рішення покласти виконання обов'язків Голови Правління Банку на пана Кириченка Тараса Олексійовича, директора Головного управління
бізнесу, заступника Голови Правління, паспорт серії СО № 637772, виданий Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi 24.07.2001р., без звільнення
від виконання своїх основних посадових обов'язків, починаючи з "01" жовтня 2012р.
Протягом своєї трудової діяльності Кириченко Т.О. обіймав наступні керівні посади: голова представництва фiрми «Росттерс, ЛТД»
(Великобританiя) в Українi, радник Голови Правлiння з питань просування банкiвських продуктiв на територiї Росiйської Федерацiї АКIБ
«УКРСИББАНК» (за сумiсництвом), помiчник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу АКIБ «УКРСИББАНК», заступник Голови Правлiння АКIБ
«УКРСИББАНК», директор департаменту роздрiбних продуктiв ВАТ ВТБ Банк.
Кириченко Т.О. часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На Кириченка
Т.О. покладено виконання обов'язків Голови Правління Банку на невизначений строк.
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
№ Дата
Назва
Зміни
Посада*
Строк,
Прізвище, ім'я, Паспортні дані
Володіє
з/п прийняття уповноваженого
(призначено,
на який
по батькові
фізичної особи
часткою в
рішення
органу
звільнено
особу
(серія, номер,
статутному
емітента,
або
призначено
дата видачі,
капіталі
який
відсторонено)
(обрано)
орган, який видав)**
емітента
прийняв
або строк,
(відсотки)
рішення
протягом
якого особа
обіймала
посаду
(роки)
2
3
4
5
6
7
8
9
1
28.09.2012 Спостережна Рада Призначення
Член
Джакович Ірена Паспорт типу Р №007355250, 0
1
Правління
виданий 12.05.2009р.
28.09.2012 Спостережна Рада Покладання
Голова
Кириченко
Паспорт серії СО № 637772,
0
2
виконання
Правління
Тарас
виданий Ватутінським РУГУ
обов`язків
Олексійович
МВС України в м.Києві
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24.07.2001р.

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Посада керівника емітента
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента

т.в.о. Голови Правління
Кириченко Тарас Олексійович
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Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
14360920
Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК"
Скорочене найменування емітента (за наявності):
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:
Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:
01021
Область:
м.Київ
Район:
Печерський
Населений пункт:
м.Київ
Вулиця:
Кловський узвіз
Будинок:
9/2
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:
0442011661
Номер факсу емітента:
2011780
Веб-сайт емітента:
www.pravex.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 28.09.2012
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" (далі - Банк) повідомляє про те, що "10" вересня 2012р. Банк отримав
повідомлення про припинення повноважень за власним бажанням члена Спостережної Ради Банку пана Бокколіні Джованні, паспорт типу Р №
АА5177345, виданий 22.09.2009р. Повідомлення датовано "07" вересня 2012р. На засіданні Спосреженої Ради Банку "28" вересня 2012р. вирішено
прийняти до уваги повідомлення про припинення повноважень за власним бажанням члена Спостережної Ради п.Бокколіні Джованні та вважати "24"
вересня 2012р. датою припинення повноважень Бокколіні Джованні як члена Спостережної Ради Банку.
Бокколіні Джованні часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Членом
Спостережної Ради Банку був з 2008 р.
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Станом на 28.09.2012 нікого не призначено на посаду замість особи, яка припинила повноваження.
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
№ Дата
Назва
Зміни
Посада*
Строк,
Прізвище, ім'я,
з/п прийняття уповноваженого
(призначено,
на який
по батькові
рішення
органу
звільнено
особу
емітента,
або відсторонено)
призначено
який
(обрано)
прийняв
або строк,
рішення
протягом
якого особа
обіймала
посаду
(роки)
2
3
4
5
6
7
1
28.09.2012
Спостережна Рада
припинення
Член
4
Бокколіні
1
повноважень
Спостережної
Джовані
Ради

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який
видав)**

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента
(відсотки)

8
Паспорт типу Р №
АА5177345

9
0

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Посада керівника емітента
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента

т.в.о. Голови Правління
Кириченко Тарас Олексійович
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