
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую  ідентичність  та  достовірність
Інформації,  що  розкрита  відповідно  до  вимог
Положення  про  розкриття  інформації
емітентами цінних паперів. 

Голова Правлiння    Колесник Iрина Вiкторiвна

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

М.П.
12.04.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01135, м. Київ, площа Перемоги, 1

4. Код за ЄДРПОУ

26410155

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 428 61 28 (044) 428 61 28

6. Електронна поштова адреса

KiyutinaNM@pinbank.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
12.04.201

8

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у* 71 Вiдомостi НКЦПФР
13.04.201

8

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет

(адреса сторінки) (дата)



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення
Гранична сукупність

вартості правочинів (тис.
грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної

фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості

активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у

відсотках)

1 2 3 4 5

1 12.04.2018 700000 1561776 44.82

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» вiд 12.04.2018 року (Протокол №1) попередньо надано 
згоду на вчинення правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть 
вчинятись Банком протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладення 
договорiв (вчинення правочинiв) щодо купiвлi/продажу депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України граничною сукупною вартiстю
до 700 000 тис. грн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 700 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1 561 776 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 44,82 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 22 889 416 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 20 444 834 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 
прийняття рiшення - 20 444 834 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 штук.


