




АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» Комерцiйна таЕмниця 

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ

Положення п�о Наглядову раду АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ 
V 

IНВЕСТИЦIИНИИ БАНК» (далi - «Положення) є внутрiшнiм нормативним документом 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (далі - Банк). 
Положення розроблено на пiдставi Статуту АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», iз використанням норм дiючого законодавства України, 
зокрема Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про банки i 
банківську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Методичних рекомендацій щодо 
організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правлiння 
НБУ ОЗ.12.2018р. за №814-рш, Принципів корпоративного управління, затверджених 
рішенням НКЦПФР 22.07.2014р. за NO 955, Положення про організацію системи 
управління ризиками в банках України та банківських групах, затвердженого Постановою 
Правління НБУ від 11.06.2018 N0 64, інших нормативно-правових актів Національного 
банку України. 
Це Положення регламентує принципи формування, порядок призначення, компетенцію, 
порядок прийняття рішень, повноваження та iншi питання організації дiяльностi 
Наглядової ради Банку (надалі за текстом - Наглядової ради) та ії членів. 

2. ТЕРМIНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Банк - АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» у складi Головного офiсу та його 
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 
Близькi особи - це особи, якi спiльно проживають, пов'язанi спiльним побутом i 
мають вза€мнi права та обов'язки iз членом Наглядово·i ради (крiм осiб, вза€мнi права 
та обов'язки яких iз суб'€ктом не мають характеру сiмейних), у тому числi особи, якi 
спiльно проживають, але не перебувають у шлюбi, а також (незалежно вiд зазначених 
умов) чоловiк, дружина, батька, мати, вiтчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, 
рiдний брат, рiдна сестра, дiд, баба, прадiд, прабаба, внук, внучка, правнук, 
правнучка, зять, невiстка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи 
усиновлений, опiкун чи пiклувальник, особа, яка перебува€ пiд опiкою або 
пiклуванням зазначеного суб'€кта. 
Дiловi вiдносини - дiловими вiдносинами визна€Ться постачання Банку та/або 
афiлiйованим з ним юридичним особам товарiв або надання послуг (включаючи 
фiнансовi, юридичнi, консультацiйнi), або споживання поставлених товариством 
та/або афiлiйованими з ним юридичними особами товарiв чи наданих ними послуг. 
Зацiкавленi особи - особи, в разi, якщо вони, 'ix дружини, батьки, дiти, повнорiднi i 
неповнорiднi брати i сестри, усиновителi та усиновленi особи: 
- € стороною, вигодонабувачем, посередником або представником в угодi;
- володiють (кожен окремо або в сукупностi) 10 i бiльше вiдсотками акцiй (часток,

па·iв) юридично·i особи, яка € стороною, вигодонабувачем, посередником або
представником в угодi;

- займають посади в органах управлiння юридично·i особи, яка € стороною,
вигодонабувачем, посередником або представником в угодi, а також посади в
органах управлiння керуючо'i органiзацП тако'i юридично'i особи;

Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних 
акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, 
послуг), що € його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв 
товариства, за даними останньо'i рiчно·i фiнансово'i звiтностi. 
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