
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

22.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 36 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Голова Правління    Джанлука Корріас 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 01021, м.Київ, м. Київ, Кловський узвiз, 9/2 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 14360920 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 044-521-02-59, 044-521-04-80 

6. Адреса електронної пошти: 

 bank@pravex.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro

-nas/rozkrittya-informaciyi 22.04.2021 



(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

22.04.2021 припинено 

повноваження 

Голова Наглядової ради Еціо Салваi  0 

Зміст інформації: 

Рішенням акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» ( далі - АТ "ПРАВЕКС БАНК") № 1/2021 вiд 22.04.2021 припинено повноваження члена Наглядової 

ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» Еціо Салваi, у звязку зі затвердженям рiшення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» через 

закінчення строку дії повноважень повноважень складу Наглядової ради.  

Еціо Салваi обрано на посаду Голови Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» 26.04.2018 на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року. Зазначена особа не 

володiє часткою у статутному капiталi АТ «ПРАВЕКС БАНК», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

22.04.2021 припинено 

повноваження 

член Наглядової ради Коррадо Казаліно  0 

Зміст інформації: 

Рішенням акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» ( далі - АТ "ПРАВЕКС БАНК") № 1/2021 вiд 22.04.2021 припинено повноваження члена Наглядової 

ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» Коррадо Казаліно, у звязку зі затвердженям рiшення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» через 

закінчення строку дії повноважень повноважень складу Наглядової ради. 

  

Коррадо Казаліно обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» 26.04.2018 на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року. Зазначена особа 

не володiє часткою у статутному капiталi АТ «ПРАВЕКС БАНК», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

22.04.2021 припинено 

повноваження 

член Наглядової ради Фабріціо Маллен  0 

Зміст інформації: 

Рішенням акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» ( далі - АТ "ПРАВЕКС БАНК") № 1/2021 вiд 22.04.2021 припинено повноваження члена Наглядової 

ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» Фабріціо Маллен, у звязку зі затвердженям рiшення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ  «ПРАВЕКС БАНК» через 

закінчення строку дії повноважень повноважень складу Наглядової ради. 

  

Фабріціо Маллена обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» 27.09.2019 на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року. Зазначена особа 

не володiє часткою у статутному капiталi АТ «ПРАВЕКС БАНК», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

22.04.2021 припинено 

повноваження 

член Наглядової ради Лаура Феббраро  0 

Зміст інформації: 

Рішенням акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» ( далі - АТ "ПРАВЕКС БАНК") № 1/2021 вiд 22.04.2021 припинено повноваження члена Наглядової 

ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» Лаури Феббраро, у звязку зі затвердженям рiшення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» через 

закінчення строку дії повноважень повноважень складу Наглядової ради. 



  

Лауру Феббраро обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» 22.10.2020 на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року. Зазначена особа 

не володiє часткою у статутному капiталi АТ «ПРАВЕКС БАНК», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

22.04.2021 припинено 

повноваження 

член Наглядової ради Андреа Фаццоларі  0 

Зміст інформації: 

Рішенням акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» ( далі - АТ "ПРАВЕКС БАНК") № 1/2021 вiд 22.04.2021 припинено повноваження члена Наглядової 

ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» Андреа Фаццоларі, у звязку зі затвердженям рiшення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» через 

закінчення строку дії повноважень повноважень складу Наглядової ради. 

  

Андреа Фаццоларі обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» 28.07.2018 на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року. Зазначена особа 

не володiє часткою у статутному капiталi АТ «ПРАВЕКС БАНК», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

22.04.2021 припинено 

повноваження 

член Наглядової ради Емануелє Колліні  0 

Зміст інформації: 

Рішенням акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» ( далі - АТ "ПРАВЕКС БАНК") № 1/2021 вiд 22.04.2021 припинено повноваження члена Наглядової 

ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» Емануелє Колліні, у звязку зі затвердженям рiшення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» через 

закінчення строку дії повноважень повноважень складу Наглядової ради. 

  

Емануелє Колліні обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» 15.03.2019 на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року. Зазначена особа 

не володiє часткою у статутному капiталi АТ «ПРАВЕКС БАНК», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

22.04.2021 припинено 

повноваження 

член Наглядової ради Лоренцо Фоссі  0 

Зміст інформації: 

Рішенням акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» ( далі - АТ "ПРАВЕКС БАНК") № 1/2021 вiд 22.04.2021 припинено повноваження Голови Наглядової 

ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» Лоренцо Фоссі, у звязку зі затвердженям рiшення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» через 

закінчення строку дії повноважень повноважень складу Наглядової ради. 

  

Лоренцо Фоссі обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» 28.07.2018 на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року. Зазначена особа не 

володiє часткою у статутному капiталi АТ «ПРАВЕКС БАНК», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

22.04.2021 обрано Голова Наглядової ради Еціо Салваi  0 

Зміст інформації: 

Рішенням акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» ( далі - АТ "ПРАВЕКС БАНК") № 1/2021 вiд 22.04.2021 Еціо Салваi переобрано членом Наглядової 

ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» та обрано Головою Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» на термін 3 роки до проведення річних Загальних Зборів акціонерів 2024 року. 

 

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ 

"ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з Головою Наглядової Ради. Є представником акцiонерiв. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Протягом своєї дiяльностi  Ецiо Салваi обiймав наступнi посади: Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК», Голова Наглядової Ради VUB 



Banka (Словаччина), Голова Правлiння Banka Koper - Копер (Словенiя); Генеральний керуючий i член Ради Директорiв, Голова Правлiння Intesa Sanpaolo Romania S.A. 

(Румунiя); Член Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Лiзинг Румунiя IFN S.A. (Румунiя); Начальник спецiальної координацiйної служби вiддiлу Спостережної Ради  ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК" (Україна). 

 

Обiймає посаду Голова Наглядової Ради CIB Bank (Угорщина). 

 

 

 

22.04.2021 обрано член Наглядової ради Коррадо Казаліно  0 

Зміст інформації: 

Рішенням акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» ( далі - АТ "ПРАВЕКС БАНК") № 1/2021 вiд 22.04.2021 Коррадо Казаліно переобрано членом 

Наглядової ради, Заступником Голови Наглядової ради  АТ «ПРАВЕКС БАНК» на термін 3 роки до проведення річних Загальних Зборів акціонерів 2024 року. 

 

Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради, Заступника Голови Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду 

АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з Заступником Голови Наглядової Ради.. Є незалежним директором. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Протягом своєї дiяльностi пан Коррадо Казалiно обiймав наступнi посади: члена Наглядової ради,Заступника Голови Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК", 

Надзвичайний комiсар в Banca Ubae S.p.A. (Iталiя), керiвник європейського напряму та середземноморського регiону  корпоративного та iнвестицiйного управлiння 

Intesa Sanpaolo S.p.A. (Iталiя),Член Ради Директорiв Societe Europeenne de Banque (Люксембург), Заступник Голови Ради Директорiв Banca Intesa (Францiя, Париж), та 

Заступник Голови Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Bank Plc (Iрландiя, Дублiн). 

 

22.04.2021 обрано член Наглядової ради Фабріціо Маллен  0 

Зміст інформації: 

Рішенням акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» ( далі - АТ "ПРАВЕКС БАНК") № 1/2021 вiд 22.04.2021 Фабріціо Маллена переобрано членом 

Наглядової ради  АТ «ПРАВЕКС БАНК» на термін 3 роки до проведення річних Загальних Зборів акціонерів 2024 року. 

 

Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", договором 

укладеним з членом Наглядової Ради. Є незалежним директором. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

Протягом своєї дiяльностi Фабрiцiо Маллен обiймав наступнi посади: Голова Кредитного секретарiату Кредитного управлiння Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo 

S.p.A.), секретар Кредитного комiтету Групи; Член Наглядової Ради (незалежний ) АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

 

22.04.2021 обрано член Наглядової ради Лаура Феббраро  0 

Зміст інформації: 

Рішенням акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» ( далі - АТ "ПРАВЕКС БАНК") № 1/2021 вiд 22.04.2021 Лауру Феббраро переобрано членом 

Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» на термін 3 роки до проведення річних Загальних Зборів акціонерів 2024 року. 

 

Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", договором 

укладеним з членом Наглядової Ради. Є незалежним директором. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Є незалежним директором. 



 

Протягом своєї дiяльностi Лаура Феббаро обiймала наступнi посади: член Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК», член Наглядової ради Banque Sanpaolo (м.Париж), 

член Наглядової ради Intereuropa Bank (м. Будапешт), член Наглядової ради Sanpaolo Bank (м. Люксембург), член Наглядової ради Banco Espirito Santo et de la Venetie ( м. 

Париж), член Наглядової ради Sanpaolo Asset Management (м. Турин), член Наглядової ради Carifirenze Gestion International (м. Люксембург), член Наглядової ради 

Consorzio Fiscale Sanpaolo Imi (м. Рим) , член Наглядової ради Sanpaolo Service (м. Люксембург), член Наглядової ради Intesa Sanpaolo Securiries Service (м. Мілан), член 

Наглядової ради Assogestioni (м. Мілан). 

 

22.04.2021 обрано член Наглядової ради Андреа Фаццоларі  0 

Зміст інформації: 

Рішенням акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» ( далі - АТ "ПРАВЕКС БАНК") № 1/2021 вiд 22.04.2021 Андреа Фаццоларі переобрано членом 

Наглядової ради  АТ «ПРАВЕКС БАНК» на термін 3 роки до проведення річних Загальних Зборів акціонерів 2024 року. 

 

Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", договором 

укладеним з членом Наглядової Ради. Є представником акціонера. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має.  

 

На даний час обiймає посади: Керiвник департаменту систем управлiння та стратегiчних iнiцiатив головного управлiння мiжнародних банкiв Iнтеза Санпаоло С.п.А., 

Iталiя. Є Членом Наглядової Ради Intesa Sanpaolo Bank BIH, Сараєво, Боснiя та Герцеговина. 

В процесi його професiйної дiяльностi Андреа Фаццоларi  займав наступнi посади: член Наглядової ради  АТ «ПРАВЕКС БАНК», член Ради директорiв Intesa Sanpaolo 

Bank Albania. Начальник вiддiлу органiзацiї та управлiння проектами управлiння роздрiбного бiзнесу та малих i середнiх пiдприємств Intesa Sanpaolo S.p.A., м. Мiлан, 

Iталiя. 

 

22.04.2021 обрано член Наглядової ради Емануелє Колліні  0 

Зміст інформації: 

Рішенням акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» ( далі - АТ "ПРАВЕКС БАНК") № 1/2021 вiд 22.04.2021 Емануелє Колліні переобрано членом 

Наглядової ради  АТ «ПРАВЕКС БАНК» на термін 3 роки до проведення річних Загальних Зборів акціонерів 2024 року. 

 

Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", договором 

укладеним з членом Наглядової Ради. Є представником акціонера. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має.  

 

Обiймає посаду: - Старший керiвник з кредитного андерайтингу по мiжнародним дочiрнiм банкам (частина пiдроздiлу кредитування Групи), Iнтеза  Санпаоло С.п.А. 

(Intesa Sanpaolo S.p.A.).  

 

В процесi своєї професiйної дiяльностi Емануелє Коллiнi займав такi посади: - член Наглядової ради  АТ «ПРАВЕКС БАНК»,  Старший керiвник з кредитного 

андерайтингу по мiжнародним дочiрнiм банкам (частина пiдроздiлу кредитування Групи), Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Банк Iнтеза Росiя - Член 

Правлiння та керiвник пiдроздiлу управлiння ризиками, Iнтеза Санпаоло С.п.А. керiвник корпоративного iнвестицiйного банкiнгу, кредитний пiдроздiл мiжнародних 

дочiрнiх банкiв та фiнансових iнституцiй (сфера керiвника головного кредитного управлiння),  керiвник пiдроздiлу з управлiння мiжнародним кредитним ризиком (сфера 

керiвника головного кредитного управлiння), Iнтеза Санпаоло С.п.А. . 

22.04.2021 обрано член Наглядової ради Лоренцо Фоссі  0 

Зміст інформації: 



Рішенням акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» ( далі - АТ "ПРАВЕКС БАНК") № 1/2021 вiд 22.04.2021 Лоренцо Фоссі переобрано членом Наглядової 

ради  АТ «ПРАВЕКС БАНК» на термін 3 роки до проведення річних Загальних Зборів акціонерів 2024 року. 

 

Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", договором 

укладеним з членом Наглядової Ради. Є представником акціонера. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має.  

 

Обiймає посаду: Старший директор, Керiвник вiддiлу планування та контролю, управляючий директор Департаменту планування та контролю головного управлiння 

мiжнародних дочiрнiх банкiв Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя.  

 

В процесi своєї професiйної дiяльностi Лоренцо Фоссi займав такi посади:член Наглядової ради  АТ «ПРАВЕКС БАНК»,  начальник вiддiлу роботи з Tableau de Bord та 

управлiння сховищами даних - департаменту планування i контролю  - управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв - Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя. Начальник вiддiлу 

бюджету капiталу та проектiв - департамент планування та контролю i корпоративного розвитку - управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв, Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя. 

 


