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Загальним зборам акцiонерiв АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» 

ЩОДО СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ В БАНКУ 

В своУй дiяльностi Банк дотримупься принципiв та рекомендацiй щодо органiзацi'i 
корпоративного управлiння в банках Укра'iни, що схваленi Нацiональним банком 
Укра·1ни. 
Протягом звiтного перiоду Банк органiзовував корпоративне управлiння з 
урахуванням розмiру, особливостей своЕ°�' дiяльностi, характеру й обсягiв 
банкiвських та iнших фiнансових послуг, профiлю ризику банку та своЕ'i системно'�' 
важливостi банку. 
Основнi елементи системи корпоративного управлiння в АТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК»: 

Загальнi збори акцiонерiв; 
- Наглядова рада (загальне управлiння банком);
- Правлiння (колегiальний виконавчий орган);
- Внутрiшнiй аудит;

незалежний зовнiшнiй аудит;
Ревiзiйна комiсiя;
пiдроздiл комплаЕнс;
система внутрiшнього контролю та управлiння ризиками.

ЩОДО РОЛI НАГЛЯДОВОI РАДИ 

Наглядова рада АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" € колегiальним органом 
управлiння Банку, що здiйснюЕ контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, захист 
прав вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв банку. Наглядова рада банку не 
бере участi в поточному управлiннi банком. 
Наглядова рада визначаЕ та контролю€ стратегiчнi цiлi i корпоративнi цiнностi 
банку, високi стандарти професiйноУ поведiнки, вiдповiдно до яких банк здiйснюЕ 
свою дiяльнiсть, враховуючи iнтереси акцiонерiв i вкладникiв. 

ЩОДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОI РАДИ ТА II ЕФЕКТИВНОСТI 

Згiдно норм Статуту АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (п.11.4) кiлькiсний склад 
Наглядово'i ради становить 5 (п'ять) осiб, що на думку Банку Е оптимальним та 
достатнiм. 

Протягом 2018 року в Банку працював склад Наглядово'i ради, що був обраний 
згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК», що вiдбулися 12.04.2018 року (протокол №1), строкам на три раки. 

ФункцП корпоративного секретаря в Банку виконуЕ пiдроздiл по роботi з 
акцiонерним капiталом. 
Голова Наглядово'i ради маЕ спецiальну професiйну пiдготовку за програмою 
«Корпоративний директор», що була запроваджена ПАКУ, CIPE та Посольством 
Велико'i БританП, а один з незалежних членiв Наглядово'�' ради маЕ достатнiй 



власних та iнтересiв акцiонерiв, яких представляють деякi члени Наглядово·i ради 
банку, були лояльними та сумлiнними до Банку, не використовували власну посаду 
в особистих iнтересах, дiяли з усвiдомленням сво·iх рiшень i почуттям морально'i 
вiдповiдальностi за свою поведiнку. 
Основним прiоритетом у роботi Наглядово·i ради протягом 2018 року стало вжиття 
ycix можливих заходiв з метою покращення ситуацi'

i

у Банку. 
Враховуючи норми чинного законодавства та вимоги регулятора банкiвсько'

i

дiяльностi - Нацiонального банку Укра'iни, Наглядова рада Банку придiляла багато 
уваги питанням, пов'язаним з операцiями з пов'язаними особами. 

На засiданнях Наглядово'i ради регулярно розглядались питання про стан 
виконання Плану заходiв щодо приведення дiяльностi Банку у вiдповiднiсть до 
вимог законодавства та нормативно-правових актiв Нацiонального банку Укра'iни 
щодо операцiй з пов'язаними з ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» особами. 
Також, Правлiння щоквартально звiтувало перед Наглядовою радою щодо 
дотримання вимог Угоди про вжиття заходiв щодо усунення порушень вимог 
нормативно-правових актiв Нацiонального банку Укра'

i

ни та полiпшення 
фiнансового стану АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». 

За 2018 рiк операцi'
i

з пов'язаними з Банком особами зменшились на 137 871 тис. 
грн. 
Також, Наглядова рада Банку придiляла увагу монiторингу системи внутрiшнього 
контролю в Банку та дотримання працiвниками Банку Кодексу корпоративно·i 
етики. 
3 метою приведення у вiдповiднiсть до вимог Положення про органiзацiю системи 
управлiння ризиками в банках Укра'

i

ни та банкiвських групах, затвердженого 
Постановою Правлiння НБУ NO 64 вiд 11.06.2018, Наглядовою радою в листопадi
груднi 2018 року були прийнятi рiшення щодо створення пiдроздiлiв з ризикiв та 
компла€нсу з безпосереднiм пiдпорядкуванням 'ix Наглядовiй радi, затвердження 
внутрiшнiх положень та погодження на посади керiвникiв цих пiдроздiлiв. 

ЩОДО KOMITETIB НАГЛЯДОВОI РАДИ 

Банк розумi€, що Комiтет Наглядово'
i 

ради - це важливий iнструмент, що да€ змогу 
невеликiй групi членiв Наглядово'i ради звертати увагу на окремi питання та 
використовувати свiй експертний потенцiал для ·ix розв'язання, а створення 
комiтетiв Наглядово'

i

ради, що займаються окремими питаннями П дiяльностi, 
значно збiльшують ефективнiсть роботи цього органу управлiння Банку. 
Але, враховуючи мiнiмальний кiлькiсний склад Наглядово'i ради (п'ять осiб), 
комiтети Наглядово'i ради не створювались. 

ЗАСIДАННЯ ТА РIШЕННЯ НАГЛЯДОВОI РАДИ 

Протягом року, за який надапься звiт, Наглядова рада АТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» здiйснювала свою дiяльнiсть шляхом проведення 
регулярних та позачергових засiдань Наглядово'

i 

ради. 

По всiх питаннях порядку денного засiдань Наглядово'
i 

ради П члени голосували 
особисто та рiшення приймалися простою бiльшiстю голосiв, з врахуванням того, 
що кожний член Наглядово·i ради ма€ один голос. Bci рiшення, прийнятi 
Наглядовою радою, оформлювалися протоколами, якi вiв секретар. Процедура 
скликання та проведення засiдань Наглядово'

i 

ради визначена в Положення «Про 
Наглядову раду АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». 




