
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1. Загальні відомості 

 

1.1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство комерційний банк 

«ПРАВЕКС-БАНК». 

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. 

1.8. Вид особливої інформації – відомості про зміну в складі посадових осіб емітента. 

 

2. Текст повідомлення 

 

Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» (далі – Банк),  

повідомляє, що єдиним акціонером Банку, яким виступає Інтеза Санпаоло С.п.А. 

(зареєстрований головний офіс за адресою: П’яцца Сан Карло, 156, 10121 Турін, Італія), 

прийнято Рішення № 4/2013 від 28 жовтня 2013 року (далі – Рішення акціонера): 

 

на підставі Статуту Банку та Положення про Ревізійну комісію Банку, продовжено строк 

повноважень Ревізійної комісії Банку до «31» грудня 2013 року, починаючи з дати 

прийняття Рішення, а саме: 

- Голови Ревізійної комісії Банку - громадянина Італії пана Мауро Олдріні 

(Mr.Mauro OLDRINI), паспорт АY № 2476411, виданий 07.12.2011р. Міністерством 

закордонних справ Італії, дійсний до 06.12.2021р. Строк повноважень на посаді 

Голови Ревізійної комісії Банку Мауро Олдріні спливає «01» січня 2014 року. 

Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

Протягом своєї діяльності Мауро Олдріні обіймав наступні посади: відділення 

м.Галларате – Каріпло Спа, аудитор Департаменту аудиту - Каріпло Спа (м.Мілан), 

старший аудитор Департаменту аудиту – Банк Інтеза Спа (м.Мілан), Директор 

аудиту італійських дочірніх компаній департаменту аудиту – Інтеза Санпаоло Спа, 

директор аудиту проектів та дистанційного контролю італійської роздрібної мережі 

Департаменту аудиту Групи – Інтеза Санпаоло Спа, директор аудиту банків 

Центральної та Східної Європи, СНД та Південного Середземноморського регіону 

Департаменту аудиту Групи – Інтеза Санпаоло Спа, Голова Ревізійної комісії 

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», починаючи з 02.04.2012р. Пакетом акцій Банку не 

володіє; 

 

- Заступника Голови Ревізійної комісії Банку - громадянина Італії пана Мікєлє Раріса 

(Mr.Michele RARIS). Від розкриття паспортних даних відмовився. Строк 

повноважень на посаді Заступника Голови Ревізійної комісії Банку Мікєлє Раріса 

спливає «01» січня 2014 року. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Протягом своєї діяльності Мікєлє Раріс обіймав наступні посади: стажер ASHANTI 

GOLDFIELDS CORP. LTD (Гана), заступник директора - управління 

інвестиційними фондами IMI BANK (LUX) SA (Люксембург), відповідальний за 

питання бюджету та контролю CEDAR STREET LTD – член Групи IMI GROUP 
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(Лондон, Великобританія), Фінансовий директор та секретар компанії (тимчасова 

посада) АЄРОПОРТ ТРЕВІЗО СПА (Тревізо, Італія), директор з фінансування та 

управління, секретар компанії IMI SIGECO LTD (Лондон, Великобританія), 

головний операційний директор BANCA IMI SPA Лондонське відділення (Лондон, 

Великобританія), головний виконавчий директор IMIWEB (UK) LIMITED (Лондон, 

Великобританія), директор департаменту фінансування та контролю SANPAOLO 

IMI INTERNAZIONALES S.P.A. (Падуя, Італія), директор департаменту 

досліджень та корпоративного розвитку, головне управління закордонних дочірніх 

банків INTESA SANPAOLO S.P.A. (Мілан, Італія), директор департаменту країн 

СНД та південно-середземноморського регіону, головне управління закордонних 

дочірніх банків INTESA SANPAOLO S.P.A. (Мілан, Італія), Заступник Голови 

Ревізійної комісії ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК». Пакетом акцій Банку не володіє; 

 

- члена Ревізійної комісії Банку - громадянина Італії пана Гвідо Джонкада (Mr.Guido 

GIONCADA), паспорт YA № 1549973, виданий 05.02.2011р. Міністром 

закордонних справ Італії, дійсний до 04.02.2021р. Строк повноважень на посаді 

члена Ревізійної комісії Банку Гвідо Джонкада спливає «01» січня 2014 року. 

Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має.  

Протягом своєї діяльності Гвідо Джонкада обіймав наступні посади: департамент 

звітності IMI S.p.a., відповідальний за зміну системи консолідації SANPAOLO IMI 

S.p.a., старший менеджер, відповідальний за процеси консолідації у всіх дочірніх 

компаніях Групи – член групи з впровадження МСФЗ SANPAOLO IMI S.p.a., 

координатор підготовки першої звітності за МСФЗ та інших звітів за МСФЗ для 

Групи SANPAOLO IMI S.p.a., член групи з уніфікації системи консолідації двох 

Груп, відповідальний за інтеграцію Banca CR Firenze та впровадження нових 

правил INTESA SANPAOLO S.p.a., начальник відділу надзвичайної роботи 

департаменту бухгалтерського обліку та оподаткування, відповідальний за 

координування підготовки квартальної звітності з розкриття інформації ризик-

менеджменту INTESA SANPAOLO S.p.a., член Ревізійної комісії Хорватського 

субхолдинга PBZ Privredna banka Zagreb d.d., член Ревізійної комісії ПАТКБ 

«ПРАВЕКС-БАНК». Пакетом акцій Банку не володіє. 

 

 

2. Підпис 

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

 

 

Т.в.о.Голови Правління  

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»                                                             Ірена Джакович 







ЕСКРІН Публічне акціонерне товариство комерційний банк 
"ПРАВЕКС-БАНК" 
 

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: 

Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; 

Дата дії, щодо якої 
розкривається інформація 
(день, місяць, рік): 
 

22.05.2013 

Публічним акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» «22» травня 
2013 року прийнято рішення про делістинг з Котирувального списку ПФТС 2-го 
рівня лістингу та припинення торгівлі цінних паперів Банку – облігації Банку 
відсоткові іменні серії Е.  
  

Рішення про переведення облігацій Банку (серія Е) до Котирувального 
списку 2-го рівня лістингу було прийнято «19» квітня 2012 року за № 1904/2012/1 
Операційним управлінням ПАТ «Фондова біржа ПФТС»  

Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів , щодо яких вчинена дія: 
облігації відсоткові іменні (серія Е), номінальною вартістю 1000 (одна тисяча) 
гривень 00 копійок в кількості 200 000 (двісті тисяч) штук, загальною номінальною 
вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок. 

 
Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, включених, чи 

виключених з лістингу, чи рівень лістингу яких змінився, до загальної кількості 
цінних паперів конкретного випуску – 100 (сто) відсотків. 

 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснено 

реєстрацію випуску облігацій Банку серії Е, про що видано Свідоцтво про 
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реєстрацію випуску облігацій підприємств від «29» квітня 2011 року за 
реєстраційним № 68/2/11, дата видачі Свідоцтва – «11» квітня 2012 року. 

 
Вид, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх 

власників – 0. 
 
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі – 

«22» травня 2013 року. Підставою делістингу є закінчення строку обігу цінних 
паперів (пп.5.22.9., 5.21.8. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС»). 

 
 
    

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 Кириченко Тарас Олексійович 

 



Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1. Загальні відомості 

 

1.1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство комерційний банк 

«ПРАВЕКС-БАНК». 

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. 

1.8. Вид особливої інформації – відомості про зміну в складі посадових осіб емітента. 

 

2. Текст повідомлення 

 

Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» (далі – Банк) 

повідомляє, що на позачергових Загальних зборах акціонера Банку прийнято Рішення 

акціонера № 3/2013 від 23 липня 2013 року (далі – Рішення акціонера): 

 

1) на підставі Статуту Банку та Положення про Спостережну Раду Банку, обрано, 

починаючи з дати прийняття Рішення, наступний склад Спостережної Ради Банку: 

- Голова Спостережної Ради Банку - громадянин Італії пан Сільвіо Педрацці 

(Mr.Silvio PEDRAZZI), паспорт № AA1553780, виданий Міністерством 

закордонних справ Італії, дата видачі - 02.09.2008р., дійсний до 01.09.2018р. 

Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Рішенням акціонера обрано строком на 5 

(п’ять) років. Протягом своєї діяльності Сільвіо Педрацці обіймав наступні посади: 

перший заступник голови Виконавчої Ради, генерального директора банку ІНТЕЗА 

САНПАОЛО С.п.А. (INTESA SANPAOLO S.p.A.) Бєлград; керівник з питань 

відділень, керівник з питань роздрібного бізнесу, директор головного офісу в 

Болоньї,  генеральний керівник Cassa di Risparmio di Spoleto, генеральний керівник 

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno;   Голова Спостережної Ради ПАТКБ 

«ПРАВЕКС-БАНК»/Керівник регіону СНД та південного Середземномор’я. 

Пакетом акцій Банку не володіє; 

 

- Заступник Голови Спостережної Ради Банку – громадянин Італії пан Антоніно 

Фалліко (Mr.Antonino FALLICCO), паспорт № YА0918433, виданий Міністерством 

закордонних справ Італії, дата видачі – 02.11.2010р., дійсний до 01.11.2020р. 

Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Рішенням акціонера обрано строком на 5 

(п’ять) років. Протягом своєї діяльності Антоніно Фалліко обіймав наступні 

посади: керівник представництва Intesa Sanpaolo S.p.A. в Росії та країнах СНД; 

асистент професора і професор Факультету Економіки ті Фінансів в Університеті у 

Вероні; консультант Банка Cattolica del Veneto і Банка Ambrosiano Veneto; 

кваліфікований представник Банку Ambrosiano Venetу Центральному банку Росії  (і 

потім банку Intesa, IntesaBci і Intesa Sanpaolo); голова Ради Директорів ЗАО «Банк 

Intesa» (Москва, Росія); Голова Ради Директорів банку КМВ (Москва, Росія)/Член 

Спостережної Ради ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК». Пакетом акцій Банку не володіє; 
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- член Спостережної Ради Банку - громадянин Італії пан Валтера К'ярадонна 

(Mr.Walter CHIARADONNA), паспорт № YA 4530796, виданий Міністром 

закордонних справ Італії, дата видачі – 14.02.2013р., дійсний до 13.02.2023р. 

Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Рішенням акціонера обрано строком на 5 

(п’ять) років. Протягом своєї діяльності Валтер К'ярадонна обіймав наступні 

посади: аудитор закордонних відділень Sanpaolo IMI S.p.A.; керівник Департаменту 

аудиту та дотримання правил компанії - Лондонське відділення; член комітету 

підвищення стійкості функціонування Sanpaolo IMI S.p.A.; керівник Департаменту 

аудиту закордонних відділень Sanpaolo IMI S.p.A.; спеціаліст з проведення аудиту 

– Дочірні компанії Групи (як зарубіжні, так і вітчизняні) Sanpaolo IMI S.p.A.; 

начальник аудиторського сектору – вітчизняні дочірні компанії Групи Sanpaolo IMI 

S.p.A. (з січня 2007 року – Intesa Sanpaolo S.p.A.); начальник аудиторського сектору 

– зарубіжні дочірні компанії Групи Sanpaolo S.p.A.; керівник сектору моніторингу 

кредитних ризиків – Підрозділ міжнародних філіалів банків; голова Ревізійної 

комісії ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК». Пакетом акцій Банку не володіє; 

 

- член Спостережної Ради Банку - громадянин Італії пан Джованні Равазіо 

(Mr.Giovanni RAVASIO), паспорт № YA 4530796, виданий Міністром закордонних 

справ Італії, дата видачі – 12.11.2012р., дійсний до 11.11.2022р. Часткою у 

статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Рішенням акціонера обрано строком на 5 (п’ять) років. 

Протягом своєї діяльності Джованні Равазіо обіймав наступні посади: голова Ради 

директорів Intesa Sanpaolo Romania S.p.A.; голова підрозділу з питань економічної 

інтеграції в головному Управлінні з економічних та фінансових справ, економічний 

консультант Президента Комісії, директор в DG, заступник генерального 

директора, генеральний директор різних департаментів з бюджетних питань та 

політичної інтервенції з структурних проблем, генеральний директор генерального 

управління з економічних та фінансових справ, член Правління Європейського 

Інвестиційного банку, член Правління Європейського Фонду та голова Правління 

Європейського Фонду/Член Спостережної Ради ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК». 

Пакетом акцій Банку не володіє; 

 

2) на підставі Статуту Банку та Положення про Спостережну Раду Банку на позачергових 

Загальних зборах акціонера Банку 23 липня 2013р. прийнято до уваги, що пан Адріано 

Арієтті (Mr.Adriano ARIETTI), паспорт № 1252652, виданий Головним управлінням 

поліції м.Мілан, Італія, дата видачі – 05.06.2007р., дійсний до 04.06.2017р., вибув зі 

складу Спостережної Ради Банку у зв’язку із закінченням терміну його повноважень та 

обранням нового складу Спостережної Ради Банку. Часткою у статутному капіталі Банку 

не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, 

протягом якого п.Адріано Арієтті перебував на посаді члена Спостережної Ради Банку, 

складає 5 (п’ять) років.  

 

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»                                                             Т.О.Кириченко 


