Титульний аркуш
24.01.2020
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 356/01-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) (далі - Положення).
Голова Правлiння

Наумов Сергiй Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2019 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIРЕУС БАНК МКБ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20034231
4. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 4958888, (044) 4958888
6. Адреса електронної пошти: MKapets@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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://www.piraeus
bank.ua/ua/regular_i
nformation.html?id
=1949&site_id=1&
page_id=915

24.01.2020

(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

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
X
26. Примітки:
Квартальна iнформацiя емiтента АТ <ПIРЕУС БАНК МКБ> (надалi - Банк) складена
вiдповiдно до Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006р. та
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року № 2826.

1. Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента не подається, оскiльки цi вiдомостi не
є обов'язковими для заповнення при поданнi промiжної iнформацiї за 4 квартал.

2. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається,
оскiльки Банк здiйснює банкiвську дiяльнiсть.

3. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки емiтент здiйснює
банкiвську дiяльнiсть.

4. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки Банк не є емiтентом облiгацiй.

5. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, оскiльки Банк не є
емiтентом iнших цiнних паперiв.

6. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, оскiльки Банк не здiйснює випуск
зазначених цiнних паперiв.

7. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскiльки дана посада
вiдсутня. Проте, згiдно п. 12.13. Статуту Банку Наглядова рада у встановленому порядку має
право обрати корпоративного секретаря.

8. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не надається, оскiльки протягом звiтного
перiоду Банком не було вчинено таких правочинiв.

9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається,
оскiльки протягом звiтного перiоду Банком не було вчинено таких правочинiв.

10. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненi Банком правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не надається у зв'язку з їх вiдсутнiстю.

11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки Банк
не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду.

12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв не надається у зв'язку з тим, що не було
зареєстровано даних дiй.

13. Iнформацiя про замiну управителя - посада управителя в Банку вiдсутня.

14. Iнформацiя про керуючого iпотекою не надається, оскiльки Банк не є емiтентом iпотечних
сертифiкатiв.

15. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв не надається у зв'язку з
тим, що Банк не здiйснював випуск/операцiї з iпотечними активами.

16. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним
консолiдованим iпотечним боргом не надається у зв'язку з тим, що Банк не здiйснював випуск
iпотечних сертифiкатiв.

17. Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не надається у
зв'язку з тим, що Банк не є емiтентом iпотечних активiв.

18. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям не надається у зв'язку з тим,
що Банк не є емiтентом iпотечних облiгацiй.

19. Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду, не
надається у зв'язку з тим, що Банк не є емiтентом iпотечних облiгацiй.

20. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення
нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не надається у зв'язку з тим, що Банк
не є емiтентом iпотечних облiгацiй.

21. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних
активiв, не надається у зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних активiв.

22. Iнформацiя про промiжну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/ гаранта), що
здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо) не надається, оскiльки Банк не здiйснював забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв.

23. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва) не надається, оскiльки Банк не є емiтентом цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами житлового будiвництва.

24. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента не надається, оскiльки подання такої iнформацiя не
вимагається вiдповiдно до п. 3 глави 3 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку

25. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором
(аудиторською фiрмою) не надається.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIРЕУС БАНК МКБ"
2. Дата проведення державної реєстрації
31.01.1994
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
2531346940
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)
409
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва
9. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада, Правлiння.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Науково-виробничий продовольчий
м. Черкаси, вул.Смiлянська, 163
комплекс "Приднiпров'я"
Мале пiдприємство науково-виробнича
м. Черкаси, вул. Сурiкова, 12-а
фiрма "РIПОР"
Товариство з обмеженою
м. Черкаси, вул. Смiлянська,118
вiдповiдальнiстю "ДЖЕМIНI ЛТД"
Товариство з обмеженою
м. Черкаси, бульвар Шевченка, 45
вiдповiдальнiстю "Ганн Ко, ЛТД"
Товариство з обмеженою
м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 13/1
вiдповiдальнiстю "ОСТ"
Фiрма "МАДРА"
м. Черкаси, бул. Шевченко, 195/1
Українська технологiчна компанiя
м. Черкаси, бул. Шевченко, 205
"ВРБ"
Комерцiйна науково-виробнича фiрма
м. Черкаси, вул. Калiнiна, 2, кв. 62
"ВАШ УСПIХ"
Мале пiдприємство фiрма
м. Черкаси, вул. Добровольського, 54/29
"АГРОБУДСЕРВIС"
Будiвельно-комерцiйне пiдприємство
м. Черкаси, прос. Хiмiкiв, 49
"ПРОМЗВ'ЯЗОК"
Виробничо-комерцiйна компанiя
м. Черкаси, вул. Жовтнева, 170
"КОЛ'С ЛТД"

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа
14192187
14192109
21352157
14184914
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

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, м. Київ
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32003101601026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
НБУ, м. Київ
5) МФО банку
300001
6) поточний рахунок
32006101601

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Банкiвська лiцензiя (Право
надання банкiвських послуг,
визначених частиною третьою
статтi 47 Закону України "Про
банки i банкiвську дiяльнiсть")
Опис
Лiцензiя на здiйснення
Професiйної дiяльностi на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами.
Брокерська дiяльнiсть
Опис
Лiцензiя на здiйснення
Професiйної дiяльностi на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами.
Дилерська дiяльнiсть
Опис
Лiцензiя на здiйснення
професiйної дiяльностi на
фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть. Депозитарна
дiяльнiсть депозитарної
установи
Опис
Лiцензiя на здiйснення
професiйної дiяльностi на
фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз
зберiгання активiв iнститутiв
спiльного iнвестування
Опис
Лiцензiя на здiйснення
професiйної дiяльностi на

Номер
ліцензії
2
91

Дата
Державний орган, що видав
закінчення
ліцензію
дії ліцензії
3
4
5
17.10.2011 Нацiональний банк України
Дата
видачі

Лiцензiя, видана НБУ, дiє безстроково
Серiя АЕ № 28.10.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних
294548
паперiв та фондового ринку

Термiн дiї необмежений починаючи з 29.10.2014 р.
Серiя АЕ
28.10.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних
№294549
паперiв та фондового ринку

Термiн дiї необмежений починаючи з 29.10.2014 р.
Серiя АЕ № 17.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних
263333
паперiв та фондового ринку

Строк дiї лiцензiї необмежений починаючи з 12.10.2013 р.
Серiя АЕ № 17.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних
263334
паперiв та фондового ринку

Строк дiї лiцензiї необмежений починаючи з 12.10.2013 р.
Серiя АЕ № 17.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних
263335
паперiв та фондового ринку

фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз
зберiгання активiв пенсiйних
фондiв
Опис
Строк дiї лiцензiї необмежений починаючи з 12.10.2013 р.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Наумов Сергiй Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1969
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
25
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Радник Наглядової Ради
8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сотникова Тетяна Анатолiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1971
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
31
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Член Правлiння банку.
8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

1. Посада

Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Музакiс Iлiас
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1974
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
25
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Директор департаменту роздрiбного бiзнесу
8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
1. Посада
Голова Наглядової Ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiрiакопулос Яннiс
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1962
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
33
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Голова Наглядової Ради
8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

1. Посада
Головний бухгалтер, Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Васильєва Тетяна Юрiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1974
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
29

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Головний бухгалтер
8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

1. Посада
Член Наглядової ради (незалежний директор)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хрiстос Афанасiос Бугiуклiс
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1962
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
31
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Euroconsultants S.A, 00000000, Юороконсалтентс С.А (Euroconsultants S.A), 00000000,
Генеральний директор, Член Виконавчого комiтету Правлiння <Юороконсалтентс С.А>
(Euroconsultants S.A)
8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

1. Посада
Член Наглядової ради (незалежний директор)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Агкоп Мардiкян
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1950
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
44
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Член Наглядової Ради
8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

1. Посада
Член Наглядової ради (незалежний директор )
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Георгiос Георгунтзос
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1949
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
42
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Член Наглядової Ради
8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Георгiос Марiнопулос
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1968
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
25
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПIРЕУС БАНК С.А., 225501000, Директор з планування бiзнесу та зв'язкам з
iнвесторами

8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Георгiос Сеодосiу
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1967
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
25
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПIРЕУС БАНК С.А., 225501000, Директор мiжнародних банкiвських та непрофiльних
активiв

8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яннiс Псiхунтакiс
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1969
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
25
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПIРЕУС БАНК С.А., 225501000, Директор
8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

1. Посада
Член Наглядової Ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ангелов Емiл
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1969
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
29
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, Член Наглядової Ради
8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
1. Посада
Член Правлiння, директор Департаменту по роботi з корпоративними клiєнтами
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Анiпер Олексiй Григорович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1976
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
19
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "КРЕДОБАНК", 09807862, Регiональний директор Київського регiону
8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
1. Посада
Член Правлiння, директор Операцiйно-органiзацiйного департаменту
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стахурська Iрина Iгорiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження

1972
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
26
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", 20034231, директор Операцiйно-органiзацiйного
департаменту
8. Опис
Згiдно Протоколу засiдання Наглядової Ради № 16_19 вiд 27.06.2019р. п. Стахурську
Iрину Iгорiвну призначено вiдповiдальним працiвником за проведення фiнансового монiторингу
з дати отримання Банком вiдповiдного рiшення Нацiонального банку про погодження її
кандидатури. Кандидатуру Стахурської I.I. погоджено рiшенням НБУ № 547 вiд 23.10.2019.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
12.11.2015 134/1/2015

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000089411

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
10
25313469 2531346940
100
проста
рні іменні
4
бездокумент
арна іменна
Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями на внутрiшнiх ринках не
здiйснюється.

Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями на зовнiшнiх ринках не
здiйснюється.
Опис
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: цiннi папери не проходили процедуру
лiстингу/делiстингу на фондових бiржах.

Свiдоцтво про реєстрацiї випуску акцiй №134/1/2015 видано 17.12.2015р. АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" протягом звiтного перiоду не проводив
додаткового розмiщення акцiй.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНИК 13066"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
05475179
4. Місцезнаходження
02094, м.Київ, вул. Червоногвардiйська, будинок 34
5. Опис
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" має iстотну участь (15,1454%).

Права, що належать АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" щодо управлiння передбаченi законодавством України та Статутом ПАТ
"АВТОТРАНСПОРТНИК 13066".

ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНИК 13066" перебуває в станi припинення.

XII. 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 / 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
2. 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
Дата
реєст
рації
випус
ку

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)
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Опис:
У вiдповiдностi до п. 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06 липня 2012 року No5178-VI, якщо власник цiнних паперiв (акцiонер)
протягом року з дня набрання чинностi Законом (тобто, до 12.10.2014 р.) не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою (тобто, з депозитарною установою АТ
"ПIРЕУС БАНК МКБ") договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй
рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери (акцiї) такого власника (акцiонера), якi дають право на участьв органах емiтента (зокрема,
на загальних зборах учасникiв Банку) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента (зокрема, на загальних зборах учасникiв Банку)

ХV. Проміжний звіт керівництва
Упродовж звiтного перiоду важливих подiй, якi могли б мати суттєвий вплив на промiжну
фiнансову звiтнiсть Банку, не було. Зокрема, не вiдбувалося: обєднання бiзнесу, припинення або
прийняття рiшення про припинення дяльностi, iстотного придбання та реструктуризацiї активiв,
прийняття судових рiшень, що могли б спричинити виникнення суттєвих фiнансових
зобов'язань Банку. Протягом 4 кварталу 2019 року Банк в повнiй мiрi забезпечував виконання
зобов'язань перед клiєнтами, забезпечував достатнiй рiвень лiквiдностi та прибутковостi роботи.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Посадовi особи АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", якi здiйснюють управлiнськi функцiї, стверджують
про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна iнформацiя пiдготовлена вiдповiдно до Закону
України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006р. та Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року № 2826. , мiстить достовiрнi та об'єктивнi
даннi i, що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї
вiдповiдно до частини четвертої статтi 40- 1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок".

