Титульний аркуш
28.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№9
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
(далі - Положення).
Голова Правлiння
(посада)

Стефано Буранi
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2021 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14360920
4. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/2
5. Міжміський код, телефон та 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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури 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 ?нфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://www.pravex.com.ua/obanke/pro-nas/rozkrittya-informaciyi

28.01.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

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

X
X
X

X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
1. В роздiлi основнi вiдомостi про емiтента, пункт "банки, що обслуговують емiтента" 3)
поточний рахунок слiд розумiти як 32006102801026; 6) поточний рахунок слiд розумiти як
100100004826.
4. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента не заповнювалась, оскiльки
не є обовязковою для звiту емiтента за 4 квартал.
5.
2) Блок про облiгацiї емiтента не заповнено, оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi
папери.
3) Блок про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнено, оскiльки Банк не
випускав зазначенi цiннi папери.
4) Блок про похiднi цiннi папери не заповнено, оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi
папери.
6. Iнформацiя про участь емiтента у юридичних особах не заповнена, оскiльки Банк не
здiйснює такої участi.
8. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не заповнена, оскiльки значнi правочини не
вчинялися.
9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не
заповнювалась, оскiльки, такi правочини не вчинялися.
10. Блок про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнено, оскiльки Банк не
здiйснював випуск боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду.
11. Iнформацiя стосовно обмеження обiгу цiнних паперiв емiтента не заповнена, оскiльки
вiдсутня.
12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв не заповнена, оскiльки така конвертацiя не
проводилась.
13. Iнформацiя про замiну управителя не заповнена, оскiльки така замiна не проводилась.
14. Iнформацiя про керуючого iпотекою - вiдсутня.
15. Iнформацiя про трансформацiю(перетворення) iпотечних активiв не заповнена, оскiльки

така дiяльнiсть не проводилась.
16.Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним
консолiдованим iпотечним боргом не заповнена, оскiльки така дiяльнiсть не проводилась.
17. Блок про iпотечне покриття не заповнений, оскiльки Банк не здiйснював таку дiяльнiсть.
18. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечний
активiв не заповнена, у зв'язку з вiдсутнiстю такої дiяльностi.
19. Iнформацiя про промiжну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) вiдсутня,
оскiльки Банк не здiйснює забезпечення випуску цiнних паперiв.
20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнений, оскiльки емiсiя не проводилась.
21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi не заповнювалась, оскiльки не є обовязковою для звiту емiтента за 4
квартал.
22. Висновок аудитора вiдсутнiй, оскiльки аудит не проводився при формуваннi промiжної
звiтностi.
23. Iнформацiя щодо твердження щодо промiжної iнформацiї не заповнювалась, оскiльки не є
обовязковою для звiту емiтента за 4 квартал.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
2. Дата проведення державної реєстрації
27.10.2004
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
979089723,98
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
706
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - iншi види грошового посередництва
9. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до Статуту Банку органами Банку є:- Загальнi збори акцiонерiв Банку;Наглядова Рада Банку;- Правлiння Банку.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo 10121, Iталiя (Italy) Турiн (Torino) П'яцца
S.p.A.)
Сан Карло, 156 (Piazza San Carlo, 156)

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа
00799960158

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Нацiональний банк України, МФО 300001
2) IBAN
UA813000010000032006102801026
3) поточний рахунок
UA813000010000032006102801026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя, МФО н/д
5) IBAN
IT90U0306940101100100004826
6) поточний рахунок
IT90U0306940101100100004826

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

Номер
ліцензії

Дата
видачі

Орган державної влади, що
Дата
видав ліцензію
закінчення

1
Банкiвська лiцензiя на право
надання банкiвських послуг,
визначених частиною третью
статтi 47 Закону України "Про
банки i банкiвську дiяльнiсть"
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами
(дилерська дiяльнiсть)
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть. Депозитарна
дiяльнiсть депозитарної
установи
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами брокерська дiяльнiсть
Опис

2
7

3
4
18.04.2018 Нацiональний банк України

дії ліцензії
(за
наявності)
5

Термiн дiї не обмежено.
Рiшення № 595 10.08.2017 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
Термiн дiї не обмежено.
АЕ № 286534 08.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Термiн дiї з 12.10.2013 - необмежений.
Рiшення № 583 29.08.2018 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
Термiн дiї - необмежений.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Буранi Стефано
3. Рік народження
1963
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВУБ Празьке вiддiлення, м. Прага, Чеська Республiка, 48550019, Генеральний та
Виконавчий директор
7. Опис
Буранi Стефано призначений на посаду Голови Правлiння Банку вiдповiдно до рiшення
Наглядової Ради Банку ( протокол № 8_21.8 вiд 31.05.2021) з 11.06.2021 року на пiдставi
вiдповiдного дозволу на працевлаштування.
17.08.2021 р. Правлiння Нацiонального банку України прийняло рiшення погодити Буранi
Стефано на посаду Голови Правлiння Банку. Вiдповiдно до наказу з особового складу № 587-к вiд
18.08.2021 року, пан Буранi Стефано заступив на посаду Голови Правлiння з 26.08.2021 р.
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння

АТ "ПРАВЕКС БАНК".
Iншi посади, якi обiймав пан Буранi Стефано протягом останнiх п'яти рокiв:
З жовтня 2015 року по червень 2021 - Генеральний директор та виконавчий директор Празького
вiддiлення ВУБ Банку (VUB BANKA, Prague Branch), Чеська Республiка.
З жовтня 2015 року по червень 2021 - член Ради Директорiв Iталiйсько-Чеської Торгової Палати
(м. Прага, Чеська Республiка).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
1. Посада
Керiвник головного управлiння роздрiбного бiзнесу, Заступник Голови Правлiння АТ
"ПРАВЕКС БАНК"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бабаєв Семен Завлуєвич
3. Рік народження
1981
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПРАВЕКС БАНК", 14360920, Директор департаменту роздрiбного бiзнесу головного
управлiння бiзнесу.
7. Опис
Працює у Банку з 13.01.2003 року.
З 06.08.2018 року переведений на посаду керiвника головного управлiння роздрiбного бiзнесу,
Заступника Голови Правлiння Банку.
Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє.
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС
БАНК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Керiвник головного операцiйного управлiння з 04.03.2020 року. Член Правлiння АТ
"ПРАВЕКС БАНК"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Капрiолi Джузеппе Дарiо
3. Рік народження
1966

4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
"Iндивiдуальна компанiя "КАПРIОЛI ДЖУЗЕППЕ ДАРIО", Iталiйська Республiка, н/д,
Директор
7. Опис
Керiвник головного операцiйного управлiння з 04.03.2020 року. З 01.12.2016 року по
03.03.2020 року - керiвник головного фiнансового управлiння. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС
БАНК".
Працює у Банку з 01.12.2016 року.
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння
АТ "ПРАВЕКС БАНК".
Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Керiвник головного управлiння корпоративного бiзнесу. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС
БАНК"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Лупо Франческо
3. Рік народження
1964
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
36
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Банка Iнтеза Београд, Сербська Республiка, н/д, Керiвник вiддiлу корпоративного та
малого, та середнього бiзнесу, член Виконавчої Ради.
7. Опис
Працює у Банку з 03.09.2018 року.
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння
АТ "ПРАВЕКС БАНК".
Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22 грудня 2021 року Наглядовою Радою Банку було прийнято рiшення (протокол № 18_21)
звiльнити пана Франческо Лупо з посади керiвника головного управлiння корпоративного
бiзнесу, члена Правлiння Банку, за угодою сторiн 31 грудня 2021 року (що є його останнiм
робочим днем) вiдповiдно до п. 1 статтi 36 КЗпП України, наказ № 987-к вiд 23.12.2021 року, у
зв'язку iз призначенням п. Лупо на iншу посаду у группi Iнтеза Санпаоло.

1. Посада
Керiвник головного фiнансового управлiння з 04.03.2020 року. Член Правлiння
АТ"ПРАВЕКС БАНК"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Крамарова Свiтлана Миколаївна
3. Рік народження
1979
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПРАВЕКС БАНК", 14360920, Директор департаменту планування i контролю
головного фiнансового управлiння
7. Опис
Працює у Банку з 21.09.2004 року.
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння
АТ "ПРАВЕКС БАНК".
Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Головний комплаєнс-менеджер директор департаменту комплаєнсу та протидiї легалiзацiї
доходiв, отриманих злочинним шляхом, член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК".
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Походзяєва Олена Євгенiївна
3. Рік народження
1979
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "УКРСИББАНК", 09807750,
Директор департаменту комплаєнсу та протидiї
легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом, член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
7. Опис
Працює у Банку з 02.03.2020 року на посадi директора департаменту комплаєнсу та
протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом.
01.04.2020 року призначена членом Правлiння тавиконуючим обов'язки вiдповiдального
працiвника Банку за проведення фiнансового монiторингу.
24.06.2020 року призначена вiдповiдальним працiвником Банку за проведення фiнансового
монiторингу Банку, вiдповiдно до рiшення Нацiонального банку України.

01.07.2021 року переведена з посади директора департаменту комплаєнсу та протидiї легалiзацiї
доходiв, отриманих злочинним шляхом, член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК" на посаду
головного комплаєнс-менеджера директора департаменту комплаєнсу та протидiї легалiзацiї
доходiв, отриманих злочинним шляхом, член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК".
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння
АТ "ПРАВЕКС БАНК".
Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Керiвник головногокредитного управлiння,Член Правлiння АТ"ПРАВЕКС БАНК"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Лещенко Руслан Iгорович
3. Рік народження
1982
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
16
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПРАВЕКС БАНК", 14360920, Директор департаменту управлiння ризиками АТ
"ПРАВЕКС БАНК"
7. Опис
Працює у Банку з 19.10.2005 року.
З 05.02.2015 року обiймав посаду директора департаменту управлiння ризиками.
22 березня 2021 рокубув переведений на посаду головного ризик-менеджера - директора
департаменту управлiння ризиками.
01.11.2021 року переведений на посаду керiвника головного кредитного управлiння, члена
Правлiння Банку, наказ № 813-к вiд 28.10.2021 року.
30.12.2021 року п. Лещенко погоджений НБУ керiвником головного кредитного управлiння,
членом Правлiння Банку.
Акцiями (часткою) в статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.

1. Посада
Головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку головного
фiнансового управлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Остахова Лiлiя Вiкторiвна
3. Рік народження

1977
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
20
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "IНГ БАНК Україна", 21684818, Головний бухгалтер
7. Опис
Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського облiку головного
фiнансового управлiння з 12.02.2020 року.
Працює у Банку з 08.01.2020 року.
Вступила на посаду Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського облiку
головного фiнансового управлiння з 12.02.2020 року, вiдповiдно до погодження Нацiональним
банком України.
Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Голова Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Ецiо Салваi
3. Рік народження
1952
4. Освіта
Повна вища
5. Стаж роботи (років)
47
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПРАВЕКС БАНК", 14360920, Начальник спецiальної координацiйної служби вiддiлу
Спостережної Ради
7. Опис
Дата переобрання на посаду - 22.04.2021 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних
Загальних Зборiв акцiонерiв 2024 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може
перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення.
Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Представник акцiонера.
1. Посада
Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК", Заступник Голови Наглядової Ради
АТ"ПРАВЕКС БАНК", незалежни
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Коррадо Казалiно

3. Рік народження
1954
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
40
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Банк УБАЄ С.п.А. (Banca UBAE S.p.A., Iталiя), н/д, Надзвичайний Комiсар
7. Опис
Дата переобрання на посаду - 22.04.2021 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних
Загальних Зборiв акцiонерiв 2024 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може
перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення.
Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Незалежний директор.
1. Посада
Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК", незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Лаура Феббраро
3. Рік народження
1951
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
43
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПРАВЕКС БАНК", 14360920, Член Наглядової Ради, заступник Голови Наглядової
Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
7. Опис
Дата обрання на посаду - 22.10.2020. Дата переобрання на посаду - 22.04.2021 та термiн,
на який обрано, - на строк до рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв 2024 року, але в будь-якому
випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про
призначення.
Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Незалежний директор.
1. Посада
Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Андреа Фаццоларi
3. Рік народження
1974
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)

20
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), 00799960158, Директор Пiддепартаменту
систем управлiння головного управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв
7. Опис
Дата переобрання на посаду - 22.04.2021 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних
Загальних Зборiв акцiонерiв 2024 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може
перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення.
Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Представник акцiонера.
1. Посада
Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Лоренцо Фоссi
3. Рік народження
1971
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
20
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя, 00799960158, Начальник вiддiлу
фiнансового монiторингу головного управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв - департамент
планування i контролю - управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв
7. Опис
Дата переобрання на посаду - 22.04.2021 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних
Загальних Зборiв акцiонерiв 2024 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може
перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення.
Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Представник акцiонера.
1. Посада
Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Емануелє Коллiнi
3. Рік народження
1958
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
33
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя, 00799960158, Старший керiвник з
кредитного андерайтингу по мiжнародним дочiрнiм банкам (частина пiдроздiлу

кредитуванняГрупи)
7. Опис
Дата обрання на посаду - 15.03.2019. Дата переобрання на посаду - 22.04.2021 та термiн,
на який обрано, - на строк до рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв 2024 року, але в будь-якому
випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про
призначення.
Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Представник акцiонера.
29 грудня 2021 року припинено повноваження члена Наглядової Ради Банку пана Емануелє
Коллiнi за його власним бажанням вiдповiдно до його письмового повiдомлення про це вiд 14
грудня 2021 року. Повноваження пана Емануелє Коллiнi припинено без рiшення Загальних Зборiв
акцiонерiв Банку вiдповiдно до пункту 1 абзацу 2 частини 1 статтi 57 ЗУ "Про акцiонернi
товариства".
1. Посада
Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК", незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Фабрiцiо Маллен
3. Рік народження
1956
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
43
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПРАВЕКС БАНК", 14360920, Незалежний член Наглядової Ради
7. Опис
Дата обрання на посаду - 27.09.2019. Дата переобрання на посаду - 22.04.2021 та термiн,
на який обрано, - на строк до рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв 2024 року, але в будь-якому
випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про
призначення.
Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Незалежний директор.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
28.12.2017 118/1/2017

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип
цінного
папера

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000068159

5
Акція
проста
бездокумент
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Акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування.
Номiнальна вартiсть - 0, 58 (п'ятдесят вiсiм копiйок) грн.
Кiлькiсть акцiй - 1 686 585 731 (один мiльярд шiстсот вiсiмдесят шiсть мiльйонiв п'ятсот вiсiмдесят п'ять тисяч сiмсот тридцять один) штук
Загальна номiнальна вартiсть - 978 219 723, 98 (дев'ятсот сiмдесят вiсiм мiльйонiв двiстi дев'ятнадцять тисяч сiмсот двадцять три, 98 копiйок) грн
.
Частка у статутному капiталi - 99, 911141%Свiдоцтво про реєстрацiю випуску - 118/1/2017;
Опис

Дата реєстрацiї - 28.12.2017, дата видачi свiдоцтва - 12.04.2018, найменування органу, що зареєстрував випуск - Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку України.
Мiжнародний iдентифiкацiйний номер - UA4000068159
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" акцiї АТ "ПРАВЕКС БАНК" (простi та привiлейованi) включенi до Бiржового Списку
АТ "Фондова бiржа ПФТС" без включення до Бiржового реєстру (рiшення Операцiйного управлiння АТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 04.04.2012).
З дати включення акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" до Бiржового Списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" єдиним акцiонером АТ "ПРАВЕКС БАНК"
була i залишається Iнтеза Санпаоло С.п.А.; угод щодо купiвлi-продажу акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" не укладалось.
Найменування: Акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС";
Мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44;

Номери телефонiв та факсiв: +380 (44) 277 50 00, факс +380 (44) 277 50 01;
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 21672206;
Мiсце i дата проведення державної реєстрацiї: дата державної реєстрацiї: 03.11.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв 1 070 145 0000 035024.

05.01.2011

Орган державної реєстрацiї: Печерська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя. Номер та дата видачi лiцензiї: лiцензiя на провадження
професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, що видана НКЦПФР: серiя № 138, видана
05.03.2019 р., термiн дiї - безстроково.
10/1/11
Нацiональна комiсiя з UA4000068167
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Акцiї привiлейованi iменнi бездокументарної форми iснування.
Номiнальна вартiсть - 0, 58 (п'ятдесят вiсiм копiйок) грн.
Кiлькiсть акцiй - 1 500 000 (один мiльйон п`ятсот тисяч) штук.
Загальна номiнальна вартiсть - 870 000, 00 (вiсiмсот сiмдесят тисяч) грн.
Частка у статутному капiталi - 0,088858%
свiдоцтва про реєстрацiю випуску - 10/1/11, дата реєстрацiї - 05.01.11,

Опис
найменування органу, що зареєстрував випуск - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України мiжнародний iдентифiкацiйний
номер - UA4000068167
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" акцiї АТ "ПРАВЕКС БАНК" (простi та привiлейованi) включенi до Бiржового Списку
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" без включення до Бiржового реєстру (рiшення Операцiйного управлiння АТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 04.04.2012).
З дати включення акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" до Бiржового Списку АТ "Фондова бiржа ПФТС" єдиним акцiонером АТ "ПРАВЕКС БАНК" була
i залишається Iнтеза Санпаоло С.п.А.; угод щодо купiвлi-продажу акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" не укладалось.Найменування: Акцiонерне
товариство "Фондова бiржа ПФТС";
Мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44;

Номери телефонiв та факсiв: +380 (44) 277 50 00, факс +380 (44) 277 50 01;
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 21672206;
Мiсце i дата проведення державної реєстрацiї: дата державної реєстрацiї: 03.11.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв 1 070 145 0000 035024.
Орган державної реєстрацiї: Печерська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя. Номер та дата видачi лiцензiї: лiцензiя на провадження
професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, що видана НКЦПФР: серiя № 138, видана
05.03.2019 р., термiн дiї - безстроково.

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата призначення
Прізвище, ім'я, по батькові особи,
особи на посаду
призначеної на посаду корпоративного Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
корпоративного
секретаря
секретаря
1
2
3
01.07.2021
Дмитрiєва Анастасiя Олександрiвна
0954032222, Anastasiia.Dmytriieva@pravex.ua
Вiдповiдно дло рiшення Наглядової ради № 9_21.10 вiд 29.06.2021 (Протокол № 9_21 вiд 29.06.2021) панi Дмитрiєву було призначено
корпоративним секретарем АТ "ПРАВЕКС БАНК" з 01.07.2021.

Опис

Протягом останнiх п'яти рокiв панi Дмитрiєва працювала в АТ "IНГ Банк Україна" та обiймала наступнi посади: 2015 - молодший
юридичний радник, 2018- молодший юридичний радник, корпоративний секретар, 2019 юридичний радник, корпоративний
секретар.
Дмитрiєва А.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

ХV. Проміжний звіт керівництва
Стратегiчною метою дiяльностi i розвитку АТ "ПРАВЕКС БАНК" (надалi - Банк) є створення
унiверсального банку, який надає повний спектр банкiвських послуг юридичним та фiзичним
особам.
Банк здiйснював свою дiяльнiсть в умовах уповiльненого вiдновлення свiтової економiки та
посилення карантинних обмежень в бiльшостi країнах свiту, зростання волотильностi на
мiжнародних ринках через зниження дiлової активностi, зумовленої спалахом коронавiрусу,
зростання девальвацiї гривнi, стриманої реалiзацiї системно-важливих для банкiвської системи
реформ, загострення конфлiкту на Сходi України, що безпосередньо вплинули на його фiнансовi
результати станом на 31 грудня 2021 року.
Враховуючи вищезазначенi фактори, Банк був змушений спрямувати зусилля на збереження
статусу надiйного та платоспроможного банку, i визначив та зосередився на таких прiоритетних
напрямках:
"

управлiння лiквiднiстю;

"

пiдвищення ефективностi роботи Банку та покращення фiнансових результатiв;

"
активiзацiя роботи корпоративного та роздрiбного бiзнесiв, як у кредитуваннi, так i у
залученнi коштiв клiєнтiв;
"
посилення конкурентних позицiй Банку, як в корпоративному так i в роздрiбному
сегментах, в тому числi за рахунок залучення нових клiєнтiв та покращення рiвня їх
обслуговування.
В рамках прiоритетних напрямкiв були здiйсненi такi заходи:
"
активно кредитував юридичних осiб, зосереджуючись на клiєнтах, що мають стабiльний
фiнансовий стан та високу репутацiю на ринку;
"

проводив кредитування роздрiбного сегменту з жорстким контролем кредитного ризику;

"
розмiщував вiльнi кошти у депозитнi сертифiкати НБУ та ОВДП МФУ з метою уникнення
ризикiв лiквiдностi та одночасним забезпеченням безризикового процентного доходу;
"
Банк пiдписав угоду з Європейським Iнвестицiйним Банком щодо розширення доступу до
фiнансування для МСП, що зазнали негативного економiчного впливу вiд COVID-19;
"
Банк приєднався до державної програми "Доступнi кредити 5-7-9%", яка спрямована на
спрощення доступу суб'єктiв малого та середнього бiзнесу до банкiвського кредитування задля
подолання наслiдкiв коронакризи та розвитку пiдприємств;
"

Банк приєднався до програми "Доступна iпотека 7%"

"
проводив вдосконалення та оновлення своїх банкiвських продуктiв у вiдповiднiсть до
потреб клiєнтiв та ринку, в тому числi переведення банкiвських послуг на on-line обслуговування
клiєнтiв;
"

переглянув тарифи на деякi банкiвськi продукти;

"
проводив активну роботу щодо зменшення обсягiв прострочених кредитiв за рахунок
проведення реструктуризацiї заборгованостi клiєнтiв;
"
"

проводив роботу у напрямку реалiзацiї/продажу майна;
активно працював у напрямку зниження операцiйних та адмiнiстративних витрат.

Дiяльнiсть Банку здiйснюється в Українi, економiка якої вiдноситься до категорiї країн, що
розвивається.
Протягом 3-го кварталу вiдбувається уповiльнення вiдновлення свiтової економiки через
посилення карантинних заходiв в окремих країнах унаслiдок збiльшення захворюваностi, не
дивлячись на активне проведення вакцинацiї. Цiни на нафту зросли унаслiдок зниження запасiв
у США та скорочення обсягiв видобутку в Мексиканськiй затокi пiсля урагану. Цiни на
природний газ сягнули рекордних рiвнiв через скорочення запасiв у сховищах Європи та
зниження обсягiв поставки з Росiї через невизначенiсть щодо запуску газопроводу "Пiвнiчний
потiк 2". Цiни на сталь та залiзну руду коливалися у вузьких межах - послаблення попиту через
карантиннi заходи в окремих країнах компенсувало рiзке зменшення виробництва сталi в Китаї.
Цiни на зерновi коливалися неiстотно - поставки врожаїв задовольняли поточний попит. На
свiтових фiнансових ринках iнтерес до ризикових активiв зменшився через занепокоєнiсть
iнвесторiв проблемами китайського ринку нерухомостi та сповiльненням глобального
вiдновлення економiки. Це призвело до послаблення бiльшостi валют країн, що розвиваються,
щодо долара США у вереснi.
Впродовж 3-го кварталу 2021 року спостерiгається погiршення епiдемiологiчної ситуацiї в країнi
в результатi швидкого поширенням штаму "Дельта". Кiлькiсть випадкiв досягає близько 11 тис.
на добу, не дивлячись на проведення активної вакцинацiї. Тому Урядом було прийнято рiшення
щодо подовження карантину в Українi до 31 грудня 2021 року. Разом з тим, з 23 вересня було
введено "жовтий" рiвень епiдемiчної небезпеки поширення COVID-19 на територiї всiх регiонiв
України. Тому, можливо очiкувати загострення пандемiї i надалi, що призведе до спаду
економiчної дiяльностi, обсягiв виробництва, капiтальних iнвестицiй та зайнятостi населення.
З початку року у банкiвському секторi активно вiдбувався приплив гривневих коштiв на депозитнi
рахунки банкiв, переважно за рахунок приросту коштiв на вимогу, та, починаючи з II кварталу,
значно прискорилося зростання обсягiв кредитних портфелiв у корпоративному та iпотечному
сегментi. Темпи зростання споживчих кредитiв повертаються до докризового рiвня.

Чистий прибуток системи за серпень склав 45,6 млр. грн. та зрiс на 40% порiвняно з минулорiчним
показником, за рахунок двох факторiв: швидкого зростання операцiйних доходiв та iстотного
скорочення вiдрахувань до резервiв. Чистий процентний та чистий комiсiйний доходи зростали
темпами близько 30% р/р завдяки здешевленню вартостi ресурсiв, вiдновленню споживчого
кредитування та зростанню обсягiв безготiвкових операцiй iз населенням.
Впродовж року НБУ кiлька разiв переглядав облiкову ставку в напрямку пiдвищення i наразi вона
складає 8,5%, тодi як на початку року була 6,0%. Банки продовжують зниження гривневих ставок
для своїх клiєнтiв на кредитнi та депозитнi операцiї пiд впливом загальної тенденцiї щодо
здешевлення вартостi ресурсiв. Проте, вже починаючи з 2-го кварталу, призупиняється зниження
вартостi депозитiв, що призвело до загального зниження спреду, що позначилось i на процентних

доходах банкiв. Меншою мiрою це стосувалося банкiв зi значними обсягами коротких кредитiв
(овернайт), за якими банки змiнювали ставки практично синхронно зi змiною облiкової ставки
НБУ. У серпнi ставки за гривневими банкiвськими продуктами для корпоративного сегменту
повiльно зростали, реагуючи на посилення монетарної полiтики. Водночас, середньозваженi
ставки за операцiями з фiзичними особами практично не змiнилися.
Разом з тим, вiдбулось зростання дохiдностi довгострокових ОВДП, що було обумовлено
значними потребами Уряду у фiнансуваннi бюджетного дефiциту та пiдвищення iнфляцiйних
очiкувань.
Протягом вересня на валютному ринку переважав ревальвацiйний тиск попри зменшення
вкладень нерезидентiв у ОВДП. Основними продавцями iноземної валюти були пiдприємства
АПК, гiрничо-металургiйного комплексу та великi державнi компанiї. Рекордно високий урожай
сiльськогосподарської продукцiї та сприятливi цiни на зовнiшнiх ринках допомогли курсу
долар/гривня продовжувати торгуватися на мiнiмальному рiвнi у вереснi 26,6-26,7, нетиповому
для звичайного сезонного початку циклу девальвацiї на початку осенi.
У 2020 роцi Мiжнародний валютний фонд досяг домовленостi з українським Урядом про нову
трирiчну програму розширеного фiнансування EFF на 4 млрд спецiальних прав запозичення
(SDR) - близько 5,5 млрд доларiв. В червнi 2020 року Україна отримала перший транш в розмiрi
2,1 млрд доларiв, який направили на подолання наслiдкiв пандемiї коронавiрусу, а також
забезпечення макрофiнансової стабiльностi. У вереснi 2021 року мiсiя МВФ погодила наступний
транш у розмiрi 700 млн. дол., якi повиннi допомогти Українi подолати економiчний кризу та
кризу в охоронi здоров'я, викликану пандемiєю.
Протягом 3-го кварталу мiжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings пiдтвердили
довгостроковий рейтинг дефолту емiтента України в iноземнiй валютi на рiвнi "B" та переглянуло
прогноз зi стабiльного на позитивний. Fitch Ratings пiдвищило прогноз в результатi вiдносної
стiйкостi фiнансових показникiв кредитоспроможностi України до шоку, викликаного пандемiєю
коронавируса, i очiкуваного зниження держборгу до ВВП країни до 57% в 2021 роцi завдяки
перевиконанню бюджету i вiдновленню української економiки.
Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної
дiяльностi Банку, необхiднi за iснуючих обставин, а саме загострення глобальної економiчної
кризи та пандемiї, волатильнiсть обмiнного курсу нацiональної валюти з подальшою її
девальвацiєю, можуть спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий
стан Банку, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо.
Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов
здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Майбутнi
умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу.
Прiоритетнi завдання Банку полягають у забезпеченi безперебiйної роботи, захистi працiвникiв
та клiєнтiв в рамках управлiння ризиками, спрямованого на захист Банку вiд усiх видiв ризикiв, а
також на найбiльш ефективне розмiщення ресурсiв i точне планування потреб у них. Банк
постiйно вдосконалює методики управлiння ризиками, а саме: кредитним ризиком, ринковим,
лiквiдностi, операцiйним, та iншими ризиками, на якi наражається Банк.
Банк на щоквартальнiй основi здiйснює стрес тестування фiнансових та операцiйних ризикiв з
метою оцiнки потенцiйних збиткiв в кризових ситуацiях, визначення достатностi капiталу та
розробки системи реагування. Департамент управлiння ризиками звiтує щодо результатiв стрес-

тестування на засiданнях Правлiння та Наглядової Ради Банку. Проведення стрес-тестування
визначено вiдповiдними документами Банку, а саме: полiтиками та процедурами.
Основнi та значнi типи ризику, що властивi бiзнесу Банку - це кредитний ризик, ризик лiквiдностi,
ринковий ризик, процентний ризик банкiвської книги, операцiйний ризик, i комплаєнс-ризик.
Полiтика Банку в областi управлiння ризиками дозволяє виявляти та аналiзувати перерахованi
вище типи ризикiв, встановлювати прийнятнi лiмiти i проводити вiдповiдний монiторинг на
постiйнiй основi, спираючись на передовi адмiнiстративнi та iнформацiйнi системи.
Кредитний ризик - це ймовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання
запланованих доходiв унаслiдок невиконання боржником/контрагентом узятих на себе
зобов'язань вiдповiдно до умов договору. Кредитний ризик мiститься у всiх видах дiяльностi, де
результат залежить вiд дiяльностi пiдрядника, емiтента або позичальника. Це вiдбувається
кожного разу, коли Банк сплачує кошти, бере на себе зобов'язання щодо їх подання, iнвестує
кошти або iншим чином ризикує ними вiдповiдно до умов реальних або умовних угод, незалежно
вiд того, чи є операцiя балансовою, чи позабалансовою.
Ризик лiквiдностi - ризик неможливостi виконання Банком своїх платiжних зобов'язань через
нездатнiсть отримати кошти на ринку (ризик лiквiдностi фiнансування) або лiквiдувати свої
активи (ризик лiквiдностi ринку).
Ринковий ризик може бути визначений як ризик втрат за балансовими й позабалансовими
позицiями, що виникають внаслiдок несприятливих змiн ринкових цiн. З точки зору регулювання,
ринковий ризик виникає з усiх позицiй, включених до торгової книги банкiв, а також з позицiй
товарного та валютного ризику в усьому балансi.
Процентний ризик банкiвської книги стосується поточного або передбачуваного ризику для
капiталу й доходiв Банку, що виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок, якi
впливають на позицiю банкiвської книги. При змiнi процентних ставок змiнюються поточна
вартiсть i термiни майбутнiх грошових потокiв. Це, у свою чергу, змiнює базову вартiсть активiв,
зобов'язань та позабалансових статей Банку, а отже, i його економiчну цiннiсть. Змiни процентних
ставок також впливають на доходи Банку, змiнюючи чутливi до процентних ставок доходи й
витрати, що впливає на чистий процентний дохiд (NII).
Операцiйний ризик визначається як ризик втрат, що виникає внаслiдок неспроможностi
виконання процедур, неправильних дiй персоналу або внутрiшнiх систем або вiд зовнiшнiх подiй.
Операцiйний ризик також включає правовий ризик, ризик IКТ, але не стратегiчний i
репутацiйний.
Комплаєнс-ризик - iмовiрнiсть виникнення збиткiв/санкцiй, додаткових втрат або недоотримання
запланованих доходiв або втрати репутацiї внаслiдок невиконання Банком вимог законодавства,
нормативно-правових актiв, ринкових стандартiв, правил добросовiсної конкуренцiї, правил
корпоративної етики, виникнення конфлiкту iнтересiв, а також внутрiшньобанкiвських
документiв Банку.
Банк також визнає iншi види ризику, якi присутнi в дiяльностi Банку, але не є суттєвими i
основними: стратегiчний ризик, ризик репутацiї.
Стратегiчний ризик - це ймовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання
запланованих доходiв унаслiдок неправильних управлiнських рiшень та неадекватного
реагування на змiни в бiзнес-середовищi.

Ризик репутацiї - це iснуючий або потенцiйний ризик для доходiв i власного капiталу, на який
наражається Банк внаслiдок несприятливого сприйняття iдентичностi фiнансової установи
клiєнтами, пiдрядниками, акцiонерами (зацiкавленими особами) або контролюючими органами.

