
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

02.06.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 2 

(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). 

 

Голова Правління    Золотько Д.Я. 
(посада)  (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 "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 01135, м.Київ, площа Перемоги, 1 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 26410155 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 044 428 61 28, 044 428 61 28 

6. Адреса електронної пошти: 

 kiyutinanm@pinbank.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): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

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.pinbank.ua/wp-content/upl

oads/2021/06/26410155_01.06.2021.pdf  02.06.2021 



(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй 

та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій 
 

№ з/п 

Дата повідомлення 

емітента особою, 

що здійснює облік 

права власності на 

акції в 

депозитарній 

системі, або 

акціонером 

(власником) 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) - фізичної особи - 

власника (власників) пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної 

особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) до 

зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

після зміни (у 

відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 01.06.2021 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРАВО"; Гінер 

Євгеній Леннорович; ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

"РЕНОМЕ-2008", яке діє як КУА за рахунок та в 

інтересах ПВНЗІФ "РЕНОМЕ" 

22925684;-;35690759 97,6263 97,6263 

Зміст інформації: 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 26410155) (далі - Банк), відповідно до ст. 65, 65-2 Закону України "Про 

акціонерні товариства" повідомляє, що 01.06.2021р. від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРАВО", ідентифікаційний код юридичної особи 

22925684, (далі - ТОВ "УКРПРАВО") було отримано повідомлення про набуття спільно з фізичною особою Гінером Євгенієм Ленноровичем та ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РЕНОМЕ-2008", яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в 

інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕНОМЕ", ідентифікаційний код юридичної особи 

35690759-2331030, (далі - ТОВ "КУА "РЕНОМЕ-2008", яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ "РЕНОМЕ") права власності на 

домінуючий контрольний пакет акцій Банку у розмірі 22 454 087 штук акцій, що складає 97,6263% в загальнiй кiлькостi акцiй АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". 

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (та її афілійованим особам, особам, що діють спільно), в загальній кількості акцій до набуття 

права власності на такий пакет акцій: 

- ТОВ "УКРПРАВО" до набуття права власності на такий пакет акцій належало 1 626 385 штук простих іменних акцій, що становить 7,0712% статутного капіталу Банку 

та 14 868 штук привілейованих іменних акцій, що становить 0,0646% статутного капіталу Банку; 

- Гінеру Євгенію Ленноровичу до набуття права власності на такий пакет акцій належало 20 444 834 штук простих іменних акцій, що становить 88,8905% статутного 

капіталу Банку; 

- ТОВ "КУА "РЕНОМЕ-2008", яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ "РЕНОМЕ" до набуття права власності на такий пакет акцій 

належало 368 000 штук простих іменних акцій, що становить 1,600% статутного капіталу Банку.  

Розмiр частки ТОВ "УКРПРАВО" (його афiлiйованих осiб та третіх осіб, що діють спільно) в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття домінуючого контрольного пакета 

акцiй Банку складає 97,6263 %: 

- ТОВ "УКРПРАВО" пiсля набуття права власностi на такий пакет акцій Банку належить 1 626 385 штук простих іменних акцій, що становить 7,0712% статутного 



капіталу Банку та 14 868 штук привілейованих іменних акцій, що становить 0,0646% статутного капіталу Банку; 

- Гінеру Євгенію Ленноровичу пiсля набуття права власностi на такий пакет акцій Банку належить 20 444 834 штук простих іменних акцій, що становить 88,8905% 

статутного капіталу Банку; 

- ТОВ "КУА "РЕНОМЕ-2008", яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ "РЕНОМЕ" пiсля набуття права власностi на такий пакет 

акцій Банку належить 368 000 штук простих іменних акцій, що становить 1,600% статутного капіталу Банку. 

Інформація про розмір частки, яка належить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 

- ТОВ "УКРПРАВО" до набуття права власності на такий пакет акцій належало 1 626 385 штук простих іменних акцій, що становить 7,1054% від загальної кількості 

голосуючих акцій та 14 868 штук привілейованих іменних акцій, що становить 0,0649% від загальної кількості голосуючих акцій;  

- Гінеру Євгенію Ленноровичу до набуття права власності на такий пакет акцій належало 20 444 834 штук простих іменних акцій, що становить 89,3200% від загальної 

кількості голосуючих акцій; 

- ТОВ "КУА "РЕНОМЕ-2008", яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ "РЕНОМЕ" до набуття права власності на такий пакет акцій 

належало 368 000 штук простих іменних акцій, що становить 1,6077% від загальної кількості голосуючих акцій. 

 Інформація про розмір частки, яка належить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 

- ТОВ "УКРПРАВО" після набуття права власності на такий пакет акцій належить 1 626 385 штук простих іменних акцій, що становить 7,1054% від загальної кількості 

голосуючих акцій та 14 868 штук привілейованих іменних акцій, що становить 0,0649% від загальної кількості голосуючих акцій; 

- Гінеру Євгенію Ленноровичу після набуття права власності на такий пакет акцій належить 20 444 834 штук простих іменних акцій, що становить 89,3200% від загальної 

кількості голосуючих акцій; 

- ТОВ "КУА "РЕНОМЕ-2008", яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ "РЕНОМЕ" після набуття права власності на такий пакет 

акцій належить 368 000 штук простих іменних акцій, що становить 1,6077% від загальної кількості голосуючих акцій. 

ТОВ "УКРПРАВО" повідомило, що найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття складає 

14,75 грн. (чотирнадцять гривень сімдесят п'ять копійок) за одну просту іменну акцію Банку; придбання привілейованих акцій протягом 12 місяців, що передують даті 

набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття не відбувалось. 

Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК": 01 червня 2021 року між ТОВ "УКРПРАВО", фізичною особою Гінером 

Євгенієм Ленноровичем та ТОВ "КУА "РЕНОМЕ-2008", яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ "РЕНОМЕ"  укладено договір про 

спільні дії щодо реалізації права, передбаченого статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Договір), згідно умов якого ТОВ "УКРПРАВО" 

визначено уповноваженою особою сторонами Договору на вчинення правочинів щодо набуття акцій АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" в інтересах сторін 

Договору. 

Акціонер Гінер Є.Л., як одна із осіб, що діють спільно за Договором про спільні дії від 01.06.2021р., виконав обов'язки, передбачені ст. 65 Закону України "Про 

акціонерні товариства", зокрема: подав до НКЦПФР та Товариства інформацію про набуття контрольного пакета акцій; надіслав до Товариства публічну безвідкличну 

пропозицію для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (оферти).  

 

 

 


