Проспект емісії акцій
Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень»,
щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення
1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан
1 Загальна інформація про емітента:
1) повне
найменування

Публічне акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень»

2) скорочене
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»
найменування (за
наявності)
3) код за ЄДРПОУ

33695095

4) місцезнаходженн Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д
я
5) засоби зв'язку
(телефон, факс,
електронна
пошта)

телефон, (044) 207-70-20, факс (044) 207-70-22, електронна пошта: info@bisbank.com.ua

6) дата державної
реєстрації
емітента; орган,
що здійснив
державну
реєстрацію
емітента

12.05.2009 року, Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

7) предмет і мета
діяльності

Предметом діяльності ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі – Банк) є надання повного кола банківських та інших
фінансових послуг з метою отриманням прибутку в інтересах акціонерів Банку.

8) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації,
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виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:
голова та члени
колегіального
виконавчого
органу або особа,
яка здійснює
повноваження
одноосібного
виконавчого
органу

Антонюк Володимир Євгенович: В.о. Голови Правлiння, член Правлiння, рік народження 1962, освіта вища, Київський
державний унiверситет iм. Т.Г. Шевченко, кваліфікація економiст-математик, виробничий стаж 34 роки, стаж роботи на цій
посаді 5 років
Гаврилюк Вадим Миколайович: член Правління, начальник вiддiлу банкiвської безпеки, , рік народження 1980, освіта вища,
Мiжнародний унiверситет фiнансiв, кваліфікація економіст, виробничий стаж 9 років, стаж роботи на цій посаді 5 років
Омельченко Олександр Вiкторович: член Правлiння, начальник департаменту з питань аналiзу та управлiння ризиками, рік
народження 1974, освіта вища, Українсько-фiнський інститут менеджменту i бiзнесу, кваліфікація економіст, виробничий
стаж 17 років, стаж роботи на цій посаді 5 років
Омельчук Ярослав Анатолiйович: член Правлiння, Начальник служби фiнансового монiторингу, рік народження 1988, освіта
вища, Iнститут магiстерської та пiслядипломної освiти Унiверситету банкiвської справи Нацiонального банку України,
кваліфікація магістр з банківської справи, виробничий стаж 3 роки, стаж роботи на цій посаді 9 місяців
Байрака Владислав Михайлович: члена Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння, рік народження 1968, освіта вища,
Національна юридична академiя України iм.Ярослава Мудрого, Київський державний економiчний унiверситет, кваліфікація
магістр ділового адміністрування, кандидат економiчних наук, , виробничий стаж 19 років, стаж роботи на цій посаді 8
місяців
Стеблевська Вiкторiя Вячеславiвна: член Правлiння, заступник Голови Правлiння, начальник Департаменту роздрібного
бiзнесу, рік народження 1975, освіта вища, Київський державний економічний університет, кваліфікація магістр з
інформаційних систем, виробничий стаж 15 років, стаж роботи на цій посаді 4 місяці
Гришко Олена Анатоліївна, член Правлiння, заступник Голови Правлiння, рік народження 1976, освіта вища, Київський
національний економічний університет, кваліфікація магістр з фінансового менеджменту, виробничий стаж 14 років, стаж
роботи на цій посаді 2 місяці.

голова та члени
наглядової ради
(за наявності)

Гришко Валерій Анатолійович: Голова Спостережної ради, рік народження 1969, освіта вища, Київський державний
економічний університет, кваліфікація економіст, кандидат економiчних наук, виробничий стаж 20 років, стаж роботи на цій
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посаді 1 місяць
Попов Андрiй Володимирович: член Спостережної ради, рік народження 1971, освіта вища, Київський національний
економiчний унiверситет, кваліфікація магістра з управління міжнародним бізнесом, виробничий стаж 14 років, стаж роботи
на цій посаді 1 рік
Михайлик Марiя Георгiївна: член Спостережної ради, рік народження 1980, освіта вища, Волинський державний унiверситет
iм. Лесi Українки, кваліфікація економіст, виробничий стаж 12 років, стаж роботи на цій посаді 1 рік, основне місце роботи ТзОВ «Континіум», посада на основному місці роботи - головний консультант з економічних питань.
Пивоварський Андрій Миколайович: член Спостережної ради, рік народження 1978, освіта вища, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, кваліфікація магістр історії, виробничий стаж 8 років, стаж роботи на цій посаді 2 місяці,
основне місце роботи - ТзОВ «Континіум», посада на основному місці роботи – Генеральний директор.

ревізор або
Грiдiн Євген Георгiйович: Голова Ревiзiйної комiсiї, рік народження 1962, освіта вища, Київський державний економiчний
голова та члени унiверситет, кваліфікація економіст, виробничий стаж 27 років, стаж роботи на цій посаді 1 рік, основне місце роботи - ТОВ
ревізійної комісії "Укртiмбер", посада на основному місці роботи – директор.
(за наявності)
Горбач Віталій Андрійович: член Ревiзiйної комісії, рік народження 1979, освіта вища, Одеська національна академія зв’язку,
кваліфікація економіст, виробничий стаж 12 років, стаж роботи на цій посаді 1 рік, основне місце роботи - ТзОВ "Континіум",
посада на основному місці роботи – провідний економіст відділу економіки та контролінгу.

корпоративний
секретар (за
наявності)

Стеценко Наталiя Анатолiївна, рік народження 1964, освіта вища, Київський полiтехнiчний iнститут, Одеський фiнансовоекономiчний коледж, Київський нацiональний економiчний унiверсiтет, кваліфікація магістр банківського менеджменту,
виробничий стаж 26 років, стаж роботи на цій посаді 5 років

головний
бухгалтер (за
наявності)

Верба Тетяна Олександрiвна, рік народження 1964, освіта вища, Київський iнститут народного господарства, кваліфікація
економіст, виробничий стаж 29 років, стаж роботи на цій посаді 9 років

9) відомості про
Середньомісячна заробітна плата членів Правління за перший квартал 2014 р. - 266750,82 грн.
середньомісячну
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заробітну плату Середньомісячна заробітна плата членів Правління за 2013 р. - 267963,35 грн.
членів
колегіального
виконавчого
органу або особи,
яка здійснює
повноваження
одноосібного
виконавчого
органу, за
останній квартал
та завершений
фінансовий рік,
що передував
року, в якому
подаються
документи
10 інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:
)
повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

місцезнаходження

01001 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ вул. Б. Грiнченка 3

код за ЄДРПОУ

30370711

реквізити договору
про обслуговування
емісії акцій емітента
(номер, дата
укладення)

Договір №ОВ-292 від 18.10.2013 року.

номер і дата видачі
ліцензії на
провадження
професійної
діяльності на

Здійснює діяльність на підставі Правил Центрального депозитарію цінних паперів. 1 жовтня 2013 року Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровані подані Публічним акціонерним товариством «Національний
депозитарій України» Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092).
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фондовому ринку депозитарної
діяльності, а саме
депозитарної
діяльності
депозитарію цінних
паперів
11 інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
)
повне найменування і
код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми
або прізвище, ім'я та
по батькові аудитора

Товариство з обмеженою відповідальністю "BDO", код за ЄДРПОУ 20197074.

місцезнаходження або 02121 Україна, м. Київ, Харківське шосе 201/203
місце проживання
реквізити свідоцтва
Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
про внесення до
учасників ринку цінних паперів, серія П номер 000088, строк дії з 16.04.13 до 22.12.16 року.
реєстру аудиторських
фірм, які можуть
проводити
аудиторські перевірки
професійних
учасників ринку
цінних паперів (якщо
емітент є професійним
учасником ринку
цінних паперів)
реквізити свідоцтва
Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2868 від 23.04.2002 року, дійсне до 22.12.2016
про включення до
року.
Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів,
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виданого
Аудиторською
палатою України
12 відомості про участь
) емітента в асоціаціях,
консорціумах,
концернах,
корпораціях, інших
об'єднаннях
підприємств

ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» є членом:
1) Асоцiацiї "Фондове партнерство", код за ЄДРПОУ 24258921, місцезнаходження 01133 Україна, м. Київ, вул.
Щорса, 31.
2) Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi", код за ЄДРПОУ 33338204, місцезнаходження 49000 Україна, м.
Днiпропетровськ, вул. Ленiна 30

2 Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:
1) розмір статутного
250 000 000,00 (двісті п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) гривень
капіталу товариства
на дату прийняття
рішення про приватне
розміщення акцій
2) номінальна вартість і
загальна кількість
акцій

Номінальна вартість однієї акції становить 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок) гривень, загальна кількість акцій –
250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук

3) кількість розміщених
товариством акцій
кожного типу

ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» розмістив 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій

4) кількість розміщених ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» привілейованих акцій не розміщував
товариством
привілейованих акцій
кожного класу (у разі
розміщення
привілейованих акцій
кількох класів)
5) кількість акціонерів
на дату прийняття

14 (чотирнадцять) осіб
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рішення про
розміщення акцій
6) інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій:
кількість

0 (нуль) штук

тип

-

клас (за наявності
привілейованих акцій
кількох класів)

-

форма випуску

-

форма існування

-

7) кількість акцій, що
перебувають у
власності членів
виконавчого органу
емітента або особи,
яка здійснює
повноваження
одноосібного
виконавчого органу
8) перелік власників
пакетів акцій (10
відсотків і більше) із
зазначенням відсотка
та кількості акцій
кожного власника

0 (нуль) штук

Попов Андрій Володимирович володіє пакетом акцій у розмірі 37 499 (тридцять сім тисяч чотириста дев’яносто дев’ять)
штук простих іменних акцій, що складає 14,9996% статутного капіталу Банку

3 Інформація про цінні папери емітента:
1) інформація про
випуски акцій
емітента (щодо
кожного випуску) із

ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» здійснив три випуски акцій.
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зазначенням
реквізитів свідоцтв
про реєстрацію
випусків акцій,
органів, що видали
відповідні свідоцтва,
номінальної вартості,
кількості кожного
типу розміщених
товариством акцій, у
тому числі кількості
кожного класу
привілейованих акцій
(у разі розміщення
привілейованих
акцій), загальної суми
випуску, форми
випуску акцій, форми
існування

Перший випуск акцій було здiйснено на виконання вимог Закону України вiд 14 вересня 2006 року №133-V "Про
внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо форми створення банкiв та розмiру статутного капiталу"
шляхом перетворення ТОВ "Банк iнвестицiй та заощаджень" у ВАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень".
Номер
Найменування
Тип цінного
Загальна
Дата
свідоцтва
Міжнародний
Номінальна Кількість
органу, що
паперу, форма
номінальна
реєстрації
про
ідентифікаційний
вартість
акцій
вартість
зареєстрував
існування та
випуску реєстрацію
номер
акцій (грн.) (штук)
випуск
форма випуску
(грн.)
випуску
6
7
8
1
2
3
4
5
Державна
комiсiя з цінних
Акції прості,
24.06.2009 195/1/09
паперiв та
UA40000577556
Бездокументарна 1000
150000
150000000
фондового
Іменні
ринку.
Другий випуск:
Номер
Найменування
Тип цінного
Загальна
свідоцтва
Міжнародний
Номінальна Кількість
органу, що
паперу, форма
номінальна
ідентифікаційний
вартість
акцій
про
зареєстрував
існування та
вартість
реєстрацію
номер
акцій (грн.) (штук)
випуск
форма випуску
(грн.)
випуску
7
8
1
2
3
4
5
6
Державна
комiсiя з цiнних
Акції прості,
08.12.2009/
343/1/09
UA4000057756
Бездокументарна 1000
195000
195000000
паперiв
та
17.06.2010
фондового
Іменні
ринку.
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" 29 вересня 2009 року було прийняте рiшення про
розмiщення акцiй простих iменних бездокументарної форми iснування загальною номiнальною вартiстю 100 000 000,00
(сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень. ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" 08 грудня 2009 року отримав
Дата
реєстрації
випуску/
Дата видачі
свідоцтва
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Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй простих iменних без документарної форми iснування на загальну
суму 100 000 000,00 грн. Реєстрацiйний номер Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 343/1/09-Т.
Рiшенням зборiв Спостережної ради ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" вiд 22.01.2010 року затверджено за
результатами закритого (приватного) розмiщення акцiй розмiщення акцiй у розмiрi 45 000 000,00 (сорок п'ять мiльйонiв
гривень 00 копiйок) гривень. Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 08.12.2009 року зареєструвала
випуск акцiй на загальну суму 195 000 000 гривень та 17.06.2010 року видала Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з
реєстраційним номером 343/1/09.
Третій випуск:
Номер
Найменування
Тип цінного
Загальна
свідоцтва
Міжнародний
Номінальна Кількість
органу, що
паперу, форма
номінальна
про
ідентифікаційний
вартість
акцій
зареєстрував
існування та
вартість
реєстрацію
номер
акцій (грн.) (штук)
випуск
форма випуску
(грн.)
випуску
6
7
8
1
2
3
4
5
Державна
Акції прості,
комiсiя з цiнних
30.11.2010/
1120/1/10
UA4000057756
Бездокументарна 1000
250000
250000000
29.03.2011
паперiв та
Іменні
фондового ринку
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.09.2010 року було прийнято рiшення про збільшення статутного
капiталу банку на 55 000 000,00 (п'ятдесят п'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень. На виконання цього рiшення
банком у термiн з 6 грудня 2010 року по 15 грудня 2010 року включно здiйснювалось закрите (приватне) розмiщення
додаткової кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 30.11.2010 року зареєструвала випуск акцiй на загальну суму
250 000 000 гривень та 29.03.2011 року видала Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з реєстраційним номером
1120/1/10.
Дата
реєстрації
випуску/
Дата видачі
свідоцтва

ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» не здійснював розміщення привілейованих акцій.
2) інформація про
облігації емітента
(щодо кожного
випуску) із
зазначенням

ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» здiйснював розмiщення облiгацiй серії А на внутрiшньому позабiржовому ринку
у 2008 році. Свідоцтво № 436/2/08, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30.10.2008 року.
Дата реєстрації - 12.05.2008 року.
Параметри випуску облігацій: облігації іменні , відсоткові, звичайні, загальною кількістю – 15000 (п’ятнадцять тисяч )
штук, номінальна вартість однієї облігації – 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок) гривень, загальна сума випуску –
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реквізитів свідоцтв
про реєстрацію
випусків облігацій,
органів, що видали
відповідні свідоцтва,
виду облігацій,
кількості облігацій,
номінальної вартості
облігації, загальної
суми випуску, форми
випуску, форми
існування

15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень, форма існування – бездокументарна.
Дата початку розміщення 02.06.2008 року, дата кінца розміщення 29.05.2009 року.
Розпорядженням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №05-ЗО-О вiд 03.02.2009 року обiг облiгацiй
серiї А був призупинений у зв'язку з реорганiзацiєю емiтента шляхом перетворення у вiдкрите акцiонерне товариство.
Обiг облiгацiй тривав по 30 травня 2010 року включно. Дата погашення 31.05.2010 року. Розпорядженням ДКЦПФР
№ 222-С-О вiд 25.06.2010 року було скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" у
зв'язку з закiнченням термiну їх обiгу. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй вiд 12 травня 2008 року № 436/2/08
анульоване.
Вiдсотки за весь перiод, протягом якого облiгацiї знаходились в обiгу, сплаченi повнiстю. На даний час у ПАТ «Банк
інвестицій та заощаджень» не існує розміщених облігацій.

3) інформація про інші
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» не здійснював розміщення інших цінних паперів.
цінні папери,
розміщені емітентом,
із зазначенням
реквізитів свідоцтв
про реєстрацію
випусків цінних
паперів, органів, що
видали відповідні
свідоцтва, виду
цінних паперів,
кількості, номінальної
вартості, загальної
суми випуску, форми
випуску, форми
існування
4) відомості про фондові
біржі, на яких
продавались або
продаються цінні
папери емітента (у

На виконання вимог ст. 24 Закону України "Про акцiонернi товариства" ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень"
09.12.2009 року уклав з ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" Договiр про допуск цiнних паперiв до торгiв. На виконання якого,
акцiї простi iменнi ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" 11.12.2009 року допущено до обiгу на ПрАТ "Фондова бiржа
ПФТС" без включення до бiржового реєстру. Операцій купівлі-продажу акцій ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" на
біржі не відбувалось.
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разі здійснення таких
операцій)
4 Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:
1) чисельність штатних 240 (двісті сорок) осіб
працівників (станом
на останнє число
кварталу, що
передував кварталу, в
якому подаються
документи)
2) перелік ліцензій
(дозволів) емітента на
провадження певних
видів діяльності із
зазначенням терміну
закінчення їх дії

Банкiвська ліцензія № 221, видана Національним банком України, термін дії не обмежений;
Генеральна лiцензiя на здійснення валютних операцій № 221-3, видана Нацiональним банком України, термін дії не
обмежений;
Ліцензія на здійснення професiйної дiяльнсть на фондовому ринку - дiяльності з торгiвлi цiнними паперами - брокерська
діяльність № 498011, видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, термін дії до 24.07.2014,
Ліцензія на здійснення професiйної дiяльнсть на фондовому ринку - дiяльності з торгiвлi цiнними паперами - дилерська
діяльність № 498012, видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, термін дії до 24.07.2014,
Ліцензія на здійснення професiйної дiяльнсть на фондовому ринку - дiяльності з торгiвлi цiнними паперами андеррайтинг № 498013, видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, термін дії до 24.07.2014.

3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій
та проспекту їх емісії, а саме дані про:
обсяг основних видів
продукції (послуг,
робіт), що виробляє
(надає, здійснює)
емітент

ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалі – Банк) є унiверсальним комерцiйним банком.
Банк надає банкiвськi послуги вiдповiдно до отриманої вiд Нацiонального банку України Банкiвської лiцензiї №221 вiд
24 жовтня 2011 року та Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №221-3 вiд 21 червня 2013 року.
Вiдповiдно до цих дозволiв Банк має право здiйснювати наступнi операцiї:
1. Залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб;
2. Вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах;
3. Розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого
iменi, на власних умовах та на власний ризик.
4. Валютнi операцiї:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в
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касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної
валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi
України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за
ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та
чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв);
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- iншi валютнi операцiї на валютному ринку України.
Також, вiдповiдно до Лiцензiй, отриманих вiд Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку 20 листопада 2011
року, Банк має право на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку-дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами,
зокрема: брокерська дiяльнiсть, дилерська дiяльнiсть та андеррайтинг.
Крiм того, протягом 2012 року Банком було отримано дозвiл НБУ на надання нового виду фiнансових послуг, а саме:
довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.
Клiєнтами Банку є юридичнi особи (без галузевого обмеження), фiзичнi особи, бюджетнi установи.
Асортимент послуг, що надає Банк, постiйно поширюється та вдосконалюється, що дозволяє максимально повно
задовольнити iнтереси клiєнтiв в швидкому та якiсному банкiвському обслуговуваннi.
Станом на 01.04.2014 року ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» має валюту балансу - 2 667,4 млн.грн.
Балансовий капітал Банку становить - 287,5 млн.грн (зростання з початку року 0,7 млн.грн.) та складається зі статутного
капіталу 250 млн. грн., резервних фондів – 34,4 млн. грн., прибутку минулого року – 2,4 млн. грн. та прибутку поточного
року – 0,7 млн. грн
Регулятивний капітал Банку на кінець 1 кварталу 2014 року склав – 337,2 млн.грн. При цьому показник адекватності
регулятивного капіталу склав 12,78% (при нормативному значенні не менше 10%).
В структурі активів Банку переважають кредити, що надані клієнтам – суб’єктам господарювання – 2 285,5 млн. грн.,
фізичним особам – 22,2 млн. грн. Резерви за кредитними операціями складають 1,8% від кредитного портфелю Банку.
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Питома вага високоліквідних активів Банку на кінець 1 кварталу 2014 року становила 278,4 млн.грн. або 10,4% від
активів Банку.
Основні засоби становлять 18,3 млн.грн. або 0,7 % активів Банку.
Залишки за коштами клієнтів – суб’єктів господарювання (строкові та поточні) становлять 842,8 млн. грн., або 35,4% від
зобов’язань Банку. Залишки за коштами фізичних осіб становлять 962,4 млн.грн., або 40,4% від зобов’язань Банку.
Кошти Національного банку України складають 100,0 млн.грн, або 4,2% від зобов’язань Банку.
Балансовий прибуток за 1 квартал 2014 року склав 668 тис. грн.
ринки збуту та
особливості розвитку
галузі, у якій здійснює
діяльність емітент

ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» надає послуги в усіх регiонах України, в яких Банк територiально представлений.
Рiвень конкуренції галузi, в якiй Банк здiйснює свою дiяльнiсть, є високим. Сезоннiсть бiзнесу, яким займається Банк, не
притаманна.
На сьогоднішній день у розвитку банківської системи України закріпились тенденції, що свідчать про її зміцнення та
посилення позитивного впливу на процеси економічного розвитку:
• зростання ролі банківського сектора в економічному розвитку країни, що відображається у зростанні відношення
показників діяльності банків до ВВП;
• активне кредитування споживчого ринку;
• розвиток іпотечного кредитування;
• значне зростання обсягу довгострокових кредитів.
Однак, поряд з безперечними успіхами у розвитку банківського сектора, криються і проблеми, які є предметом постійної
уваги Національного банку України.
Сьогодні важливою проблемою в банківській системі, розв’язанню якої приділяється значна увага Національного банку
України, є питання ліквідності.
Суттєвими напрямками наглядової політики Національного банку України є підвищення рівня корпоративного
управління в банках та відповідності його міжнародним стандартам, підвищення вимог до прозорості банків, включаючи
прозорість структури власності та розкриття інформації про діяльність банку та його ризики.
Перший квартал 2014 року характеризувався жорсткою боротьбою по збереженню та залученню коштів юридичних та
фізичних осіб, шляхом впровадження нових банківських продуктів.
Позитивним підсумком першого кварталу 2014 року для Банку є збереження стабільної ситуації, виконання усіх
нормативів Національного банку України та зміцнення довіри до Банку з боку населення.

обсяги та напрями
інвестиційної
діяльності емітента

Банк інвестиційною діяльністю не займається.

стратегію досліджень

Наукових дослiджень та розробок Банк не проводить. Однак, для забезпечення сучасного та якiсного обслуговування
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та розробок

клiєнтiв, Банк постiйно здiйснює маркетинговi дослiдження по вивченню ринку банкiвських та iнших фiнансових послуг
як України так i зарубiжжя. Це дає змогу виявити найперспективнiшi з них та застосовувати їх для задоволення потреб
клiєнтiв Банку, нарощуванню клiєнтської бази та пiдвищення прибутковостi дiяльностi.
Галузевi аналiзи та маркетинговi дослiдження дають змогу Банку створювати найбiльш сучаснi комплекснi банкiвськi
продукти, що в свою чергу є каталiзатором розвитку найбiльш важливих галузей економiки країни. А саме, новi кредитнi
програми фiнансування сiльського господарства, нафтодобувного та переробного бiзнесу, харчової промисловостi та
торгiвлi, що i є головними напрямками дiяльностi Банку, пiдвищують якiсть та конкурентоздатнiсть економiчного
середовища країни.

4) відомості про філії та З метою забезпечення присутності Баку у всіх регіонах України ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" проводить
представництва
політуку розвитку регіональної мережі.
емітента
Станом на 01.01.2014 року вiдкритi та фунцiонують такi вiддiленя Банку:
1.Київське вiддiлення №1, 02160 м. Київ вул. Возз’єднання, 15
2. Київське вiддiлення №2, 03150 м. Київ вул. В.Василькiвська, 65
3. Київське вiддiлення №3, 04080 м. Київ вул. Новоконстянтинiвська, 18
4. Житомирське регiональне вiддiлення, 10014 м. Житомир, вул. Щорса, 18
5. Волинське регiональне вiддiлення, 43025 м. Луцьк, пр-т Волi, 33А
6. Луцьке вiддiлення №1, 43005 м. Луцьк, пр. Перемоги, 15
7. Луцьке вiддiлення №2, 43024 м. Луцьк, пр. Соборностi, 43
8. Львiвське регiональне вiддiлення, 79000 м. Львiв, вул. Словацького, 3, к.2
9. Ужгородське регiональне вiддiлення, 88000 м. Ужгород, вул. Швабська,67
10. Iвано-Франкiвське регiональне вiддiлення, 76004 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Грушевського, 22 А
11. Чернiвецьке регiональне вiддiлення, 58001 м. Чернiвцi, вул. Головна, 97
12. Черкаське регiональне вiддiлення, 18002 м. Черкаси, б-р. Тараса Шевченка, 150
13. Кiровоградське регiональне вiддiлення, 25001 м. Кiровоград, вул. К. Маркса 23/13
14. Днiпропетровське регiональне вiддiлення, 49000 м. Днiпропетровськ, пр. Карла Маркса, 88
15. Харкiвське регiональне вiддiлення, 61052 м. Харкiв, вул. Червоноармiйська, 12
16. Донецьке регiональне вiддiлення, 83050 м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 26
17. Запорiзьке регiональне вiддiлення, 69063 м. Запорiжжя, пр-т Ленiна, 36
18. Миколаївське регiональне вiддiлення, 54030 м. Миколаїв, вул. Спаська, 13/1
19. Одеське регiональне вiддiлення, 65125 м. Одеса,вул. Єкатерининська, 75
20. Херсонське регiональне вiддiлення, 73000, м. Херсон, пл.Свободи,4
21. Сiмферопольське регiональне вiддiлення, 95034 м. Сiмферополь, вул. Набережна iм.60-рiччя СРСР, 37/ пр-т Кiрова,
56, прим.9. Спостережною радою Банку прийняте рішення про закриття Сiмферопольського регiонального вiддiлення з
01 травня 2014 року.
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5) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):
Інформація не розкривається, оскільки емітент є банком.
6) можливі фактори
ризику в діяльності Стратегiя управлiння ризиками Банку базується на принципi забезпечення прибуткової дiяльностi i направлена на
емітента
дотримання оптимального вiдношення мiж прибутковiстю бiзнес-напрямкiв дiяльностi Банку та рiвнем прийнятих Банком
ризикiв. Серед ризикiв, вплив яких на дiяльнiсть Банку найбiльш вiдчутний, слiд видiлити: кредитний ризик, ризик
лiквiдностi, ринковий ризик (валютний ризик, процентний ризик, цiновий ризик), операцiйний ризик. Управлiння
зазначеними ризиками здiйснюється Банком комплексно вiдповiдно до внутрiшнiх полiтик, положень методик тощо.
Система управлiння ризиками передбачає участь усiх рiвнiв менеджменту Банку: Спостережна рада Банку затверджує
стратегiю/бюджет Банку та основнi положення з управлiння ризиками, Правлiння Банку здiйснює поточне управлiння
дiяльнiстю Банку, у тому числi з метою мiнiмiзацiї ризикiв, Департамент з питань аналiзу та управлiння ризиками здiйснює
комплексне управлiння усiма ризиками в діяльності Банку. Серед основних методiв, якi Банк застосовує для захисту вiд
негативного впливу ризикiв, слiд видiлити: комплексний аналiз дiяльностi позичальника, встановлення лiмiтiв, ГЕП-аналiз,
VAR-методологiя, бек-тестування, стрес-тестування, використання iнструментiв хеджування, страхування, наявнiсть плану
дiй на випадок кризи лiквiдностi тощо.
7) перспективи
діяльності емітента
на поточний та
наступні роки

За пiдсумками 2014 року планується посилити позицiї Банку на ринку банкiвських послуг, шляхом ефективного
використання iснуючих основних конкурентних переваг: високий рiвень надiйностi (навiть в умовах кризи), достатнiй
рiвень лiквiдностi та капiталiзацiї, прибуткова дiяльнiсть. Зокрема, в 2014 роцi планується оновлення продуктового ряду
для клiєнтiв, створення центрiв автоматичного самообслуговування клiєнтiв на базi «Cash-in» банкоматiв, вдосконалення
технологiй продажiв (за рахунок активного використання Iнтернет-банкiнгу та крос-продажiв), оновлення сайту банку. Все
це має бути використане керiвництвом Банку при роботi по залученню клiєнтiв та збiльшенню ринкових позицiй ПАТ
«Банк iнвестицiй та заощаджень» по основним показникам дiяльностi.
Стратегiчними цiлями на 2014 рік зокрема є: пiдвищення рiвня капiталiзацiї, мiнiмiзацiя кредитних ризикiв (залученi
кошти вiд клiєнтiв, переважно, будуть направленi на кредитування з доброю кредитною iсторiєю та/або пiд високолiквiдну
заставу); диверсифiкацiя джерел отримання доходiв (банкомати «cash-in», споживче кредитування за агентською схемою
ТМ«Кредит-маркет», кредитування клiєнтiв за рахунок коштiв Нiмецько-Українського Фонду); залучення клiєнтiв за
рахунок оперативностi прийняття рiшень та iндивiдуального пiдходу (тарифи, ставки).
Стратегічні задачі Банку на 2014-2016 роки:
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- Входження в 50 найбільших банків України за основними фінансовими показниками та в число “середніх банків” (або
третю групу) за класифікацією НБУ;
- Розвиток карткового бізнесу на основі сучасних інтернет-технологій та використання кредитування корпоративних
клієнтів мають стати ключовими інструментами Банку для нарощування обсягу залишків на поточних рахунках клієнтів
(що дозволить здешевити вартість пасивів);
- Збільшення ресурсної бази за рахунок коштів бюджетних установ, страхових компаній та приватних підприємств;
- Розширення співробітництва з державними установами (кредитування за рахунок коштів Державної іпотечної установи,
касове обслуговування Державного казначейства України, виплата пенсій та грошової допомоги);
- Здійснювати кредитні операції з мінімальним кредитним ризиком для Банку (для корпоративного бізнесу – кредитування
пріоритетних секторів економіки; для роздрібного бізнесу – кредитування під заставу нерухомості, автомобіля, депозитів
та карткове кредитування позичальників, які є працівниками підприємств, що обслуговуються в Банку по зарплатному
проекту);
- Розширення регіональної мережі Банку до 40 відділень.
8) відомості про
ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» не володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу будь-яких юридичних
юридичних осіб, у осіб.
яких емітент
володіє більше ніж
10 відсотками
статутного капіталу
(активів), у тому
числі про дочірні
підприємства
9) відомості про
дивідендну політику
емітента за останні
п'ять років
(інформація про
нараховані та
виплачені
дивіденди, розмір
дивідендів на одну

За результатами діяльності ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» у 2009 році дивіденди не виплачувались.
За результатами діяльності ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» у 2010 році 95% прибутку Банку в сумі 2 573 225,81
гривень було направлено на виплату дивідендів.
Розмір дивідендів на одну акцію склав 10,2929 гривень.
За результатами діяльності ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» у 2011 році 95% прибутку Банку в сумі 2 030 052,37
гривень було направлено на виплату дивідендів.
Розмір дивідендів на одну акцію склав 8,1202 гривень.
За результатами діяльності ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» у 2012 році 95% прибутку Банку в сумі 2 473 154,71
гривень було направлено на виплату дивідендів.
16

акцію)

10)

Розмір дивідендів на одну акцію склав 9,89 гривень.
За результатами діяльності ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» у 2013 році 95% прибутку Банку в сумі 2 325 662,50
гривень було направлено на виплату дивідендів.
Розмір дивідендів на одну акцію склав 9,30 гривень.

відомості про
Протягом трьох років, що передували року прийняття рішення про розміщення акцій Банку не було порушено
провадження у
провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до Банку чи будь-якої юридичної особи, в результаті
справі про
реорганізації якої міг би утворитися Банк.
банкрутство або про
застосування санації
до товариства чи
юридичної особи, в
результаті
реорганізації якої
утворилося
товариство,
протягом трьох
років, що
передували року
здійснення
розміщення акцій

11) баланс та звіт про

фінансові
результати за
звітний період, що
передував кварталу,
у якому подаються
документи для
реєстрації випуску
акцій та проспекту
їх емісії

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"
за I квартал 2014 року
Найменування статті
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти

1

(тис. грн.)

Звітний період

Попередній
період

2

3
256 930

312 961
17

Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Кошти в інших банках, у т. ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення коштів в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
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.:
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
Відстрочений податковий актив
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи, у т. ч.:
резерви під інші фінансові активи
Інші активи, у т. ч.:
резерви під інші активи
Усього активів, у т. ч.:
в іноземній валюті
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків, у т. ч.:
в іноземній валюті
Кошти клієнтів, у т.ч.:
кошти юридичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:

19 270
58 675
9 750

34 932
1 448

2 291 593
2 269 337
1 659 350
(39 918)
22 256
(109)
180
(604)
303
987
20 730
5 896
3 061
2 667 375
1 693 979

182 859
123 317
(6 737)
1 772 782
1 750 326
1 086 486
(16 475)
22 456
(64)
180
(604)
987
21 360
356 655
(44 078)
3 938
2 688 102
1 609 282

141 690
11 655
1 832 228
847 700
580 968
66 519

260 118
130 376
1 723 036
823 336
447 340
82 540
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в іноземній валюті
кошти фізичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:
в іноземній валюті
Інші залучені кошти
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань, у т. ч.:
в іноземній валюті
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці
Незареєстровані внески до статутного капіталу
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку
Усього власного капіталу
Усього зобов’язань та власного капіталу

11 080
984 528
807 216
47 847
25 313
22 553
37 729
342 462
3 208
2 379 870
1 422 096

37 108
899 700
669 567
54 788
31 818
16 523
75
253
398 491
2 770
2 401 266
1 659 964

250 000
3 117
34 388
287 505
2 667 375

250 000
2 448
34 388
286 836
2 688 102

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"
за I квартал 2014 року
(тис. грн.)
Найменування статті

Звітний період

Попередній період

19

Процентні доходи

1

Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку
Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів,
що
обліковуються
за
справедливою
вартістю
з
визнанням
результату переоцінки через прибутки або
збитки
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Відрахування до резерву під знецінення
кредитів та коштів в інших банках
Відрахування до резерву під знецінення
дебіторської заборгованості та інших фінансових
активів
Відрахування до резервів за зобов’язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Прибуток/(збиток) до оподаткування

за поточний I
квартал

за I квартал наростаючим
підсумком з
початку року

за I квартал
попереднього
року

за I квартал
попереднього
року
наростаючим
підсумком з
початку року

2

3

4

5

75 144

75 144

63 075

63 075

(48 790)

(48 790)

(47 161)

(47 161)

26 354

26 354

15 914

15 914

5 226
(531)

5 226
(531)

3 546
(366)

3 546
(366)

-

-

-

-

(11 491)

(11 491)

1 097

1 097

(39 947)
55 168

(39 947)
55 168

358
(660)

358
(660)

(16 744)

(16 744)

5 510

5 510

44 078

44 078

-

-

(37 476)
299
(24 268)

(37 476)
299
(24 268)

(5 859)
97
(19 216)

(5 859)
97
(19 216)

668

668

421

421
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Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності
після оподаткування
Прибуток/(збиток)

668

668

421

421

668

668

421

421

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього сукупного доходу

668

668

421

421

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що
триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на
одну просту акцію

2,67

2,67

1,69

1,69

2,67

2,67

1,69

1,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Переоцінка
основних
засобів
та
нематеріальних активів
Результат переоцінки за операціями з
хеджування грошових потоків
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої
діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на
одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:
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чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію (грн.)
скоригований чистий прибуток/(збиток) на
одну просту акцію

12)

баланс та звіт про
фінансові
результати за
звітний рік, що
передував року, в
якому подаються
документи для
реєстрації випуску
акцій та проспекту
їх емісії

2,67

2,67

1,69

1,69

2,67

2,67

1,69

1,69

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"
за IV квартал 2013 року
(тис. грн.)
Найменування статті
1
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Кошти в інших банках, у т. ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення коштів в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

Звітний період
2

Попередній
період
3

312 961
34 932
1 448

316 149
14 221
15 540
-

182 859
123 317
(6 737)
1 772 782
1 750 326
1 086 486
(16 475)
22 456
(64)

158 244
55 877
(3 176)
1 603 810
1 581 572
972 977
(52 977)
22 238
22
(94)
22

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:
Відстрочений податковий актив
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи, у т. ч.:
резерви під інші фінансові активи
Інші активи, у т. ч.:
резерви під інші активи
Усього активів, у т. ч.:
в іноземній валюті
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків, у т. ч.:
в іноземній валюті
Кошти клієнтів, у т.ч.:
кошти юридичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:
в іноземній валюті
кошти фізичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:
в іноземній валюті
Інші залучені кошти
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань, у т. ч.:
в іноземній валюті
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці

продаж

180
(604)
987
21 360
356 655
(44 078)
3 938
2 688 102
1 609 282

17 451
611
23 319
604 874
2 121
2 756 340
1 679 862

260 118
130 376
1 723 036
823 336
447 340
82 540
37 108
899 700
669 567
54 788
31 818
16 523
75
253
398 491
2 770
2 401 266
1 659 964

263 472
80 472
1 596 690
634 776
422 602
124 619
4 171
961 914
653 715
22 342
9 019
641
725
321
604 742
2 888
2 469 479
1 703 316

250 000
-

250 000
23

Незареєстровані внески до статутного капіталу
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку
Усього власного капіталу
Усього зобов’язань та власного капіталу

2 448
34 388
286 836
2 688 102

2 603
34 258
286 861
2 756 340

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"
за IV квартал 2013 року
(тис. грн.)
Звітний період
за IV квартал наростаючим
підсумком з
початку року

за IV
квартал
попереднього
року

71 190

3
270 709

4
49 935

(50 327)

(197 743)

(33 722)

(160 947)

20 863

72 966

16 213

60 896

6 215
(487)

19 592
(1 685)

4 087
(425)

15 608
(1 872)

71

(77)

(693)

3 340

(2 508)

(3 770)

(3 159)

(3 159)

Найменування статті

за поточний IV
квартал

1

2

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 переоцінки інших фінансових

Попередній період
за IV квартал
попереднього року
нароста-ючим підсумком з
початку року

5
221 843

24

інструментів,
що
обліковуються
за
справедливою
вартістю
з
визнанням
результату переоцінки через прибутки або
збитки
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Відрахування до резерву під знецінення
кредитів та коштів в інших банках
Відрахування до резерву під знецінення
дебіторської
заборгованості
та
інших
фінансових активів
Знецінення цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Відрахування до резервів за зобов’язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності
після оподаткування
Прибуток/(збиток)
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Переоцінка
основних
засобів
та
нематеріальних активів
Результат переоцінки за операціями з
хеджування грошових потоків
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим

1 576

1 857

1 999

4 631

2 097

5 643

(314)

(463)

38 754

32 990

199

(2 725)

(44 078)

(44 078)

101

-

110

(604)

-

-

(56)
139
(20 791)

68
941
(80 508)

(81)
2 577
(19 977)

(310)
2 774
(75 313)

1 905

3 335

527

3 407

(887)
1 018

(887)
2 448

(600)
(73)

(804)
2 603

-

-

-

-

1 018

2 448

(73)

2 603

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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сукупним доходом
Інший
сукупний
оподаткування
Усього сукупного доходу

дохід

після

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
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію (грн.)
скоригований чистий прибуток/(збиток) на
одну просту акцію

-

-

-

-

1 018

2 448

(73)

2 603

4,07

9,79

(0,29)

10,41

4,07

9,79

(0,29)

10,41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,07

9,79

(0,29)

10,41

4,07

9,79

(0,29)

10,41

2. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення
1

Дата і номер протоколу загальних зборів
акціонерів товариства (або рішення єдиного
акціонера товариства, або рішення іншої особи,

Згідно протоколу №10 Загальних зборів акціонерів від 26.04.2014 року прийнято рішення
про збільшити статутний капітал Банку на 250 000 000,00 (двісті п’ятдесят мільйонів
гривень 00 копійок) гривень до 500 000 000,00 (п’ятисот мільйонів гривень 00 копійок)
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що відповідно до законодавства виконує функції гривень шляхом приватного розміщення додаткової кількості акцій існуючої номінальної
загальних зборів), яким оформлені рішення про вартості за рахунок додаткових внесків.
збільшення розміру статутного капіталу
товариства шляхом розміщення додаткових
акцій існуючої номінальної вартості та про
приватне розміщення акцій
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які
зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів від 26.04.2014 року – 250000
(двісті п’ятдесят тисяч) голосів.

2

Загальна кількість голосів акціонерів - власників
голосуючих акцій товариства, які
зареєструвалися для участі в загальних зборах
акціонерів товариства (зазначається кількість
голосуючих акцій з питання порядку денного
про приватне розміщення акцій), та кількість
голосів акціонерів, які голосували за прийняття
рішення про приватне розміщення акцій

3

Загальна номінальна вартість акцій, які
планується розмістити

250 000 000,00 (двісті п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) гривень

4

Зобов'язання емітента щодо невикористання
внесків, отриманих при розміщенні акцій у
рахунок їх оплати, для покриття збитків
товариства

Не допускається використання внесків, отриманих при розміщенні акцій у рахунок їх
оплати, для покриття збитків Банку.
Протягом усього терміну свого існування Банк веде беззбиткову діяльність.

5

Мета використання фінансових ресурсів,
залучених від розміщення акцій (конкретні
обсяги та напрями використання)

Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій будуть використані на:
- розвиток регіональної мережі ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» - 10% від
загального обсягу залучених ресурсів,
- підтримку ліквідності - 40% від загального обсягу залучених ресурсів,
- кредитування вітчизняних товаровиробників – клієнтів Банку – 50% від загального
обсягу залучених ресурсів.

6

Кількість акцій кожного типу, що планується
розмістити, у тому числі кількість
привілейованих акцій кожного класу (у разі
розміщення привілейованих акцій кількох
класів)

Планується розмістити 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про приватне
розміщення акцій – 250000 (двісті п’ятдесят тисяч) голосів, що становить 100% присутніх
на Загальних зборах.

Привілейовані акції не заплановані до розміщення.
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7

Номінальна вартість акції

1 000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок) гривень

8

Ринкова вартість акцій

Ринкова вартість однієї простої іменної акції становить 1 000,00 (одна тисяча гривень 00
копійок) гривень.
Ринкова вартість акцій визначалась суб’єктом оціночної діяльності ПП „Саната”
(Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.07.11р. № 12193/11) станом на день, що
передував дню опублікуванню в установленому законодавством порядку повідомлення
про проведення загальних зборів акціонерів від 26.04.2014 року, тобто станом на 13
березня 2014 року (повідомлення опубліковано в «Бюлетені. Цінні папери України» № 48
від 14.03.2014 року), та затверджена рішенням Спостережної Ради Банку від 16 квітня
2014 року.

9

Ціна розміщення акцій

Розміщення акцій здійснюється за ціною 1 000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок)
гривень за одну акцію, що дорівнює номінальній вартості та ринковій вартості однієї
акції, яка затверджена рішенням Спостережної Ради Банку від 16 квітня 2014 року.

10 Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які
планується розмістити

Усім акціонерам власникам простих акцій ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»
надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
1) участь в управлінні Банком;
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини його майна;
4) отримання інформації про господарську діяльність Банку.
Одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на
загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Інформація про надання акціонерам
переважного права на придбання акцій
додаткової емісії (надається акціонерам власникам простих акцій у процесі приватного
розміщення обов'язково у порядку,
11
встановленому законодавством; надається
акціонерам - власникам привілейованих акцій у
процесі приватного розміщення товариством
привілейованих акцій, якщо це передбачено
статутом акціонерного товариства)

Акціонерам ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», що є власниками простих іменних
акцій ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» на дату прийняття рішення про збільшення
статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 26 квітня
2014 року, надається переважне право на придбання акцій що розміщуються, тобто право
придбавати розміщувані прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у
загальній кількості простих акцій.
Умовами розміщення акцій не передбачено отримання від акціонерів письмового
підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання
акцій.
Привілейовані акції не передбачено до розміщення.

12 Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:
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строк та порядок подання письмових заяв про
придбання акцій

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають на ім’я Голови
Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» письмові заяви про придбання акцій
додаткової емісії у термін з 24 липня 2014 року по 13 серпня 2014 року включно.
У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання
(місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються.
Заява завіряється особистим підписом заявника – фізичної особи, або печаткою та
підписом уповноваженої особи - юридичної особи та подається до ПАТ «Банк інвестицій
та заощаджень» за адресою м. Київ, вул. Мельникова 83-д особисто заявником або
уповноваженою нею особою.
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, повинні надати разом з
заявою усі необхідні документи згідно вимог «Положення про порядок реєстрації та
ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів», затвердженого Постановою
Правління Національного банку України від 08.09.2011 N 306, що підтверджують
наявність у них власних коштів у заявленому розмірі.
У разі, якщо акціонер не звернувся до ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» з заявою на
придбання акцій, це означає, що такий акціонер відмовився від використання свого
переважного права на придбання акцій.

строк та порядок перерахування коштів у сумі,
яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються,
із зазначенням найменування банку та номера
поточного рахунку, на який перераховуються
кошти в оплату за акції
2)

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, після подання заяви про
придбання акцій перераховують грошові кошти в національній валюті у сумі, яка
дорівнює вартості акцій, що придбаваються.
Кошти перераховуються у термін з 24 липня 2014 року по 13 серпня 2014 року включно
на рахунок 5004711 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», МФО 380281. Призначення
платежу «Оплата за акції ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», без ПДВ».
У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву на придбання акцій,
однак не перерахував кошти в сумі, що дорівнює вартості акцій, що придбаваються, на
відповідний рахунок, вважається, що акціонер відмовився від використання свого
переважного права на придбання акцій.
У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що ним придбаваються, або оплатив
їх з порушенням умов оплати, встановлених рішенням про розміщення акцій, письмове
зобов’язання про продаж акцій йому не видається, а сплачені кошти повертаються
протягом 30 календарних днів з дня затвердження уповноваженим органом ПАТ «Банк
інвестицій та заощаджень» результатів розміщення акцій.

3)

строк та порядок видачі товариством письмових Корпоративний секретар ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Стеценко Н.А. протягом

1)
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зобов'язань про продаж відповідної кількості
акцій

5 робочих днів з дати отримання від акціонера грошових коштів у сумі вартості акцій, що
ним придбаваються під час реалізації ним переважного права, але не пізніше 14 серпня
2014 року видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій,
що розміщуються, засвідчене відбитком печатки та підписом Голови Правління ПАТ
«Банк інвестицій та заощаджень».

13 Порядок розміщення акцій та їх оплати:
дати початку та закінчення першого та другого
етапів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення
акцій

Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій
здійснюється у два етапи та планується з 15 серпня 2014 року по 29 серпня 2014 року
включно:
Термін проведення першого етапу – з 15 серпня 2014 року по 21 серпня 2014 року
включно.
Протягом цього терміну ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» укладаються договори
купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонерами при реалізації свого переважного права
були надані заяви про придбання та перераховані кошти, відповідно до умов приватного
розміщення акцій.
Термін проведення другого етапу – з 22 серпня 2014 року по 29 серпня 2014 року
включно.
Протягом цього терміну з особами, що є акціонерами ПАТ «Банк інвестицій та
заощаджень» станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 26 квітня 2014 року, та особами,
які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення, ПАТ
«Банк інвестицій та заощаджень» укладаються договори купівлі-продажу акцій, які не
були реалізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права.
Договори укладаються на підставі поданих заяв від акціонерів та осіб, які відповідно до
рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення.

2)

можливість дострокового закінчення укладення
договорів з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій (якщо на
запланований обсяг акцій укладено договори з
першими власниками та акції повністю
оплачено)

Якщо на запланований обсяг акцій, що розміщуються, укладено договори з першими
власниками та акції повністю оплачено, Спостережна рада ПАТ «Банк інвестицій та
заощаджень» може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, але не раніше другого дня
другого етапу укладання договорів з першими власниками.

3)

порядок укладання договорів купівлі-продажу

З кожним акціонером, що у термін з 24 липня 2014 року по 13 серпня 2014 року

1)
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4)

акцій (на першому етапі укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій), щодо яких акціонером під
час реалізації переважного права була подана
заява про придбання та перераховані відповідні
кошти, відповідно до умов розміщення акцій

включно реалізував своє переважне право на придбання акцій, шляхом подання в
установлений строк до ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» письмової заяви про
придбання акцій, та перерахування на відповідний рахунок коштів в сумі, яка дорівнює
вартості акцій, що ним придбаваються, на першому етапі укладання договорів з першими
власниками у термін з 15 серпня 2014 року по 21 серпня 2014 року включно
укладається договір купівлі-продажу акцій ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».
Акціонери - юридичні та фізичні особи, при укладанні договорів купівлі-продажу акцій,
у разі здійснення ними додаткових внесків до статутного капіталу ПАТ «Банк інвестицій
та заощаджень» у розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням
його збільшення, надають документи, що дають змогу зробити висновок про їх
фінансовий стан. Документи надаються згідно вимог «Положення про порядок реєстрації
та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів», затвердженого
Постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 N 306.
Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені ПАТ «Банк інвестицій та
заощаджень» підписує Голова Правління.
Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені акціонера - юридичної особи
засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи.
Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені акціонера - фізичної особи
засвідчується підписом цієї фізичної особи. Фізичні особи для укладання договору
купівлі-продажу акцій повинні мати при собі паспорт та оригінал довідки про отримання
ідентифікаційного номеру.

строк та порядок подання заяв про придбання
акцій учасниками розміщення, перелік яких
затверджено загальними зборами акціонерів (або
єдиним акціонером товариства, або іншою
особою, що відповідно до законодавства
виконує функції загальних зборів), а також строк
та порядок укладання договорів купівлі-продажу
акцій (на другому етапі укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій)

З дня, наступного за днем закінчення першого етапу укладання договорів купівліпродажу акцій, що розміщуються, ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» на вимогу
особи, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасником такого розміщення, у
тому числі існуючого акціонера, що бажає придбати акції на другому етапі, повинно
надати інформацію про кількість акцій, на які здійснено розміщення.
Протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками у термін з 22 серпня
2014 року по 29 серпня 2014 року включно укладаються договори купівлі-продажу
акцій, що розміщуються, з особами, які відповідно до рішення про розміщення акцій є
учасниками такого розміщення, у тому числі з існуючими акціонерами, станом на дату
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення
акцій, тобто станом на 26 квітня 2014 року, що бажають придбати акції на другому етапі
укладання договорів з першими власниками.
Договори купівлі-продажу акцій, що розміщуються, укладаються на підставі заяв, що
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надаються вищезазначеними учасниками розміщення.
Зазначені особи
подають на ім’я Голови Правління ПАТ «Банк інвестицій та
заощаджень» заяви про придбання акцій що розміщуються.
Заяви, що надійшли від зазначених учасників розміщення, до початку другого етапу
укладання договорів з першими власниками не розглядаються.
У заяві учасника розміщення повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце
проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються.
Заява завіряється особистим підписом заявника – фізичної особи, або печаткою та
підписом уповноваженої особи - юридичної особи та подається до ПАТ «Банк інвестицій
та заощаджень» за адресою м. Київ, вул. Мельникова 83-д особисто заявником або
уповноваженою нею особою.
Отримані заяви задовольняються за черговістю їх надходження, до вичерпання
запланованого обсягу акцій, що розміщуються.
Заяви подані на більшу кількість акцій, ніж залишок нерозміщених акцій, відхиляються в
повному обсязі та не реєструються, про що повідомляється заявнику.
На підставі наданих заяв, у день їх надання з учасниками розміщення укладаються
договори купівлі-продажу акцій, які не були реалізовані під час реалізації акціонерами
свого переважного права.
Учасники розміщення - юридичні та фізичні особи, при укладанні договорів купівліпродажу акцій, у разі здійснення ними додаткових внесків до статутного капіталу ПАТ
«Банк інвестицій та заощаджень» у розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу
з урахуванням його збільшення, надають документи, що дають змогу зробити висновок
про їх фінансовий стан. Документи надаються згідно вимог «Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів», затвердженого
Постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 N 306 (надалі за
текстом – Положення).
Додатково особи, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого
розміщення, та не є існуючими акціонерами ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»,
надають документи необхідні для їх ідентифікації згідно вимог Положення.
Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені ПАТ «Банк інвестицій та
заощаджень» підписує Голова Правління.
Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені акціонера - юридичної особи
засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи.
Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені акціонера - фізичної особи
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засвідчується підписом цієї фізичної особи. Фізичні особи для укладання договору
купівлі-продажу акцій повинні мати при собі паспорт та оригінал довідки про отримання
ідентифікаційного номеру.
5)

адреси, за якими відбуватиметься укладення
договорів з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій

Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій
відбуваються за адресою місцезнаходженням ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень”:
Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д, кім.21.

6)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення акцій цього випуску):
Банк не залучає андеррайтера для розміщення акцій.

7)

відомості про фондову біржу, на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до
законодавства, з урахуванням результатів торгів на такій фондовій біржі*:
На виконання вимог ст. 24 Закону України "Про акцiонернi товариства" ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" 09.12.2009 року уклав з ПАТ
"Фондова бiржа ПФТС" Договiр про допуск цiнних паперiв до торгiв. На виконання якого, акцiї простi iменнi ПАТ "Банк iнвестицiй та
заощаджень" 11.12.2009 року допущено до обiгу на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" без включення до бiржового реєстру. Укладання
договорів купівлі-продажу за акціями Банку на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" не відбувалось.
повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"

код за ЄДРПОУ

21672206

місцезнаходження

01601, м. Київ, вул. Шовковична буд. 42-44

номери телефонів та факсів

(044) 277-50-00, факс (044) 277-50-01

строк, порядок та форма оплати акцій
8)

Оплата за договорами купівлі-продажу акцій, що укладені на другому етапі укладення
договорів з першим власниками, здійснюється учасниками розміщення в повному обсязі
грошовими коштами в національній валюті з дати укладення відповідного договору
купівлі-продажу акцій по 29 серпня 2014 року включно шляхом безготівкового
переказу.
Оплата за акції, що пропонуються до розміщення, здійснюється учасниками розміщення
за рахунок власних коштів, що знаходяться у їх розпорядженні.

9)

у разі оплати акцій грошовими коштами Перерахування коштів за договорами купівлі-продажу акцій, що розміщуються,
найменування банку та номер поточного
здійснюється учасниками розміщення на рахунок 5004711 в ПАТ «Банк інвестицій та
рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за заощаджень», МФО 380281. Призначення платежу «За акції ПАТ «Банк інвестицій та
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акції; якщо оплата акцій здійснюється у
національній та іноземній валюті, окремо
вказуються номери рахунків у національній та
іноземній валютах, дата, на яку здійснюється
оцінка іноземної валюти

заощаджень», без ПДВ».

порядок видачі уповноваженими особами
емітента документів, які підтверджують оплату
акцій

У день зарахування коштів на рахунок 5004711 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»,
що надійшли від учасників розміщення, в якості сплати вартості акцій, що розміщуються,
корпоративний секретар ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Стеценко Н. А. надає
учаснику розміщення довідку, що підтверджує здійснення оплати за акції, що
розміщуються, та виписку по особовому рахунку 5004711 в ПАТ «Банк інвестицій та
заощаджень», засвідчену відбитком печатки та підписом Голови Правління ПАТ «Банк
інвестицій та заощаджень».

10)

Дії, що проводяться в разі дострокового
закінчення укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення
(якщо на запланований обсяг акцій укладено
договори з першими власниками та акції
14
повністю оплачено)

15

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення
акцій здійснено не в повному обсязі

Кількість розміщених акцій не може перевищувати запланованого до розміщення обсягу
акцій.
Якщо до дати закінчення встановленого строку укладання договорів з першими
власниками, але не раніше другого дня другого етапу укладання договорів з першими
власниками, на запланований обсяг акцій, що розміщуються, укладено договори з
першими власниками та акції повністю оплачено достроково, Спостережна рада ПАТ
«Банк інвестицій та заощаджень» приймає рішення про дострокове закінчення укладення
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій та затверджує
результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення
акцій.
У разі недосягнення запланованого обсягу приватного розміщення акцій, Спостережна
рада ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» приймає рішення щодо затвердження
результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.

Строк повернення внесків, внесених в оплату за У разі прийняття Загальними зборами акціонерів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»
акції, у разі прийняття рішення про відмову від рішення про відмову від розміщення акцій:
розміщення акцій
- протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про відмову від розміщення ПАТ
16
«Банк інвестицій та заощаджень» персонально повідомляє осіб, які відповідно до рішення
про приватне розміщення акцій є учасниками такого розміщення, про відмову від
розміщення акцій;
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- якщо відповідне рішення прийнято до дати закінчення укладення договорів з першими
власниками у процесі розміщення акцій ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» зупиняє
розміщення акцій;
- ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» повертає першим власникам внески, внесені
ними в оплату за акції не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення про
відмову від розміщення.
Строк повернення внесків, внесених в оплату за У разі незатвердження Спостережною радою ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»
акції, у разі незатвердження у встановлені
протягом 60 днів з дня закінчення строку укладення договір з першими власниками
строки результатів розміщення акцій
результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій, ПАТ
17
«Банк інвестицій та заощаджень» персонально повідомляє про це перших власників акцій
протягом 5 робочих днів та повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за
акції у строк не більше шести місяців з дати закінчення укладення договорів з першими
власниками у процесі розміщення акцій.

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.
Від аудитора:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.
Від суб'єкта оціночної
діяльності:
____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.
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