
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

21.02.2020 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 8 
(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 АТ "ПРАВЕКС 

БАНК" 

 

 

 

Корріас Джанлука 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 01021 Київ, Кловський узвіз, 9/2 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 14360920 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 044-521-02-59, д/н 

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 

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

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

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-infor 21.02.2020 



maciyi 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична сукупна 

вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 21.02.2020 2 200 000 4 500 991 48,88 

Зміст інформації: 

Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 70 Розділу ХІІІ Закону України №514-VI "Про акціонерні товариства", якщо 

Наглядова Рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення про укладення 

значних правочинів на суму понад 25%, але менш ніж 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової 

звітності акціонерного товариства, можуть прийматися цією Наглядовою Радою.  

Відповідно до Рішення Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" №2_20.7 від 21.02.2020 року: 

Загальна кількість голосів, кількість голосів,  що проголосували "за" - 100%, та "проти" - 0% 

Прийняття рішення, якщо рішення приймається Наглядовою Радою і така Наглядова Рада правомочна приймати такі 

рішення: рішення прийнято. 

Наглядовою Радою АТ "ПРАВЕКС БАНК" прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного 

правочину. 

Предмет правочину: угоди з інвестування (придбання) у депозитні сертифікати НБУ. 

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину (ліміт на кожну окрему транзакцію) - 2 200 000 тис. грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -  

4 500 991 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності - 48,88%. 

 

 


