Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
28.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2447/04-III
(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).
Головний юрисконсульт
(посада)

Раєвська О.А.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІРЕУС БАНК МКБ"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04119, м.Київ, Київ, Білоруська, 11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
20034231
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 4958888, (044) 4958888
6. Адреса електронної пошти:
info@piraeusbank.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://www.piraeusbank.ua/ua/special_i
nformation.html

29.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу
Зміст інформації:
Затверджений рішенням річних Загальних Зборів Акціонерів АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (протокол 1/04) від 27.04.2021 р. звіт про винагороду
членів Наглядової Ради АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" за 2020 рік містить наступну інформацію за вказаний період щодо членів Наглядової Ради:
прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності); посада; строк повноважень; фактична присутність на засіданнях Ради банку та причини
відсутності; рішення, від прийняття яких член Ради банку відмовився оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати
свої обов'язки без шкоди для інтересів банку, його вкладників та учасників; рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті
за підтримки члена Ради банку; несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами,
рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Ради банку; підтверджені факти неприйнятної поведінки члена ради банку
(уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи; сума виплаченої за результатами 2020
року винагороди; строки фактичної виплати винагороди, їх відповідності Положенню про винагороду; опис структури всіх складових
винагороди, які були виплачені членам Наглядової Ради; у разі нарахування змінної винагороди - критерії оцінки ефективності (із
зазначенням того, яким чином вони були досягнуті) за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди; факти
використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової Ради змінної винагороди; учасники запровадження системи
винагороди; програми стимулювання членів Наглядової Ради; відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно
Положення про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення про винагороду, щодо яких
відбулось відхилення (якщо такі відхилення були протягом звітного року); виявлені Банком порушень умов Положення про винагороду
(якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення; надання Банком протягом звітного фінансового
року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової Ради.
Емітент звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від
імені учасників фондового ринку: не розкриває.
Емітент звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу на власному веб-сайті: розкриває.

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

