
 
 

 
 

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ПРОКРЕДИТ БАНК» 
 

1. Інформація про емітента 
1.1. Повне та скорочене найменування  

 
Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «ПРОКРЕДИТ 

БАНК» (далі – Банк або Емітент). 
Повне найменування російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ПРОКРЕДИТ БАНК». 
Повне найменування англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “PROCREDIT 

BANK”. 
Скорочене найменування українською мовою: АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК». 
Скорочене найменування російською мовою: АО «ПРОКРЕДИТ БАНК». 
Скорочене найменування англійською мовою: JSC “PROCREDIT BANK”. 

 
Код за ЄДРПОУ: 21677333 
 

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа,  електронної пошти та 
інших засобів зв'язку Емітента (у разі їх наявності) 

 
Адреса: Україна, м. Київ, 03115, проспект Перемоги, буд. 107-А 
Телефон: +38 (044) 590-10-00   
Тел/факс: +38 (044) 590-10-01 
Електронна пошта: info@procreditbank.com.ua 

 
1.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви Емітента (у разі їх 
наявності) 

 
Публічне акціонерне товариство «ПроКредит Банк» (далі за текстом – «Банк») є повним 

правонаступником прав та зобов‘язань Закритого акціонерного товариства «ПроКредит Банк», що 
внаслідок зміни найменування є повним правонаступником Закритого акціонерного товариства 
«Мікрофінансовий Банк», створеного відповідно до рішення Установчих зборів від 21 грудня 2000 
р. як універсальний банк згідно з Установчим договором про заснування та діяльність Закритого 
акціонерного товариства «Мікрофінансовий Банк» від 2 жовтня 2000 р., зареєстрованого 
Національним банком України 28 грудня 2000 р., реєстраційний №276, відповідно до чинного 
законодавства України. 

 
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 16.09.2003 р.) змінено найменування 

банку із Закритого акціонерного товариства «Мікрофінансовий Банк» на Закрите акціонерне 
товариство "ПроКредит Банк".  

 
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 14.07.2009 р.) змінено найменування 

банку з Закритого акціонерного товариства "ПроКредит Банк" на Публічне  акціонерне товариство 
"ПроКредит Банк" у зв'язку зі змінами у нормативно-правовому регулюванні щодо організаційних 
форм банків. 

 
Остання чинна редакція статуту Банку погоджена Національним банком України 14 вересня 

2010 р., державна реєстрація змін до установчих документів проведена 23 вересня 2010 р. за № 
10721050040007098. 

 
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 250661, дата проведення 

державної реєстрації 28.12.2000 р. Номер запису про заміну свідоцтва 1 072 105 0035 007658. 
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1.4. Перелік засновників 
 

Перелік засновників Емітента: 
 

- Європейський банк реконструкції і розвитку; 
- Міжнародна фінансова корпорація; 
- Вестерн Ен.Ай.Ес. Ентерпрайз Фонд; 
- Німецько-український фонд; 
- Інтернаціонале Мікроінвестіціонен АГ; 
- Стічтінг ДОЕН Посткоделотерій/Спонсорлотерій 

 
1.5. Структура управління Емітентом (органи управління Емітентом, порядок їх формування 
та компетенція згідно з установчими документами Емітента) 

 
Структура управління Емітентом (органи управління і контролю Емітентом, порядок їх 

формування та компетенція) визначаються статтями 8-13 Статуту Емітента. 

Витяг зі Статуту Публічного акціонерного товариства «ПРОКРЕДИТ БАНК»: 

 

“8.1. Органами управління Банку є:  

- Загальні Збори; 

- Наглядова рада; 

- Правління. 

8.2. Органами контролю Банку є: 

- Ревізійна комісія; 

- Служба внутрішнього аудиту. 

СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ  

9.1. Загальні Збори є вищим органом Банку. 

У Загальних Зборах мають право брати участь усі Акціонери незалежно від кількості Акцій, що їм 
належать, які включені до переліку Акціонерів, що мають право на участь у Загальних Зборах, 
або їх представники. За запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори, також можуть бути 
присутні представники аудитора, посадові особи Банку та інші особи. 

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається в порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему України.  

9.2. Загальні Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Банку, у тому числі і з 
тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Наглядової ради та Правління Банку за 
винятком випадків, встановлених Законодавством України.  

До виключної компетенції Загальних Зборів належить: 

9.2.1 визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання; 
9.2.2 внесення змін та доповнень до Статуту Банку;  
9.2.3 прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій, а також про анулювання чи продаж 
раніше викуплених Банком Акцій; 
9.2.4 прийняття рішення про зміну типу Банку;  
9.2.5 прийняття рішення про розміщення Банком нових Акцій; 
9.2.6 прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) Статутного Капіталу, інших 
рішень, пов’язаних зі збільшенням (зменшенням) розміру Статутного Капіталу;  
9.2.7 прийняття рішення про форму існування Акцій; 
9.2.8 прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;  
9.2.9 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління, положень про Загальні 
Збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію та посадових осіб органів управління Банку, а 
також внесення змін до них;  
9.2.10 затвердження річного звіту, річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні 
підприємства;  
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9.2.11 розподіл прибутку і збитків Банку;  
9.2.12 прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним Акцій;  
9.2.13 затвердження розміру річних дивідендів за простими Акціями;  
9.2.14 прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;  
9.2.15 обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або 
трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання таких цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради;  
9.2.16  прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради; 
9.2.17 обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення 
їх повноважень; 
9.2.18 затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту і висновку Ревізійної комісії; 
9.2.19 прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради та 
Ревізійної комісії; 
9.2.20 прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Банку, шляхом затвердження суттєвих умов такого правочину 
(предмет, ціна, строк, тощо); 
9.2.21 прийняття рішення про виділ та припинення (шляхом злиття, приєднання, поділу), 
перетворення та ліквідацію Банку, крім випадків, передбачених Законодавством України, обрання 
ліквідаційної комісії (затвердження ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, 
порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і 
затвердження ліквідаційного балансу; 
9.2.22 обрання комісії з припинення Банку;  
9.2.23 прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Банку, 
рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарія 
цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру 
оплати його послуг; 
9.2.24 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно з 
положенням про Загальні Збори та Законодавством України. 

Повноваження Загальних Зборів, передбачені пунктом 9.2. статті 9 цього Статуту, не можуть бути 
передані для вирішення іншим органам Банку. 

9.3. Банк зобов’язаний щороку скликати річні Загальні Збори («Річні Збори»). Річні Збори повинні 
бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.  

До порядку денного Річних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 
9.2.10, 9.2.11 і 9.2.18 пункту 9.2 статті 9 цього Статуту.  

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних Зборів обов'язково вносяться 
питання, передбачені підпунктами 9.2.15 та 9.2.16 пункту 9.2 статті 9 цього Статуту.  

Усі інші Загальні Збори, крім Річних, вважаються позачерговими. 

9.4. Загальні Збори проходять за місцезнаходженням Банку або в іншому місці, якщо це не 
заборонено Законодавством України. 

9.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний 
надсилається Правлінням Банку заздалегідь персонально кожному Акціонеру, зазначеному в 
переліку Акціонерів, що мають право на участь у Загальних Зборах, рекомендованим поштовим 
відправленням або врученням під розпис уповноваженому представнику Акціонера не менш як за 
30 (тридцять) днів до проведення Загальних Зборів.  

В разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерами повідомлення про це та інші 
матеріали розсилаються всім Акціонерам особою, яка веде облік прав власності на Акції. 

9.6. Порядок денний Загальних Зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі 
скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених 
Законодавством України, - Акціонерами, які цього вимагають.  
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Будь-який з Акціонерів має право вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних Зборів 
не пізніше як за 20 днів до їх скликання. Пропозиції Акціонерів, які володіють більш як 5 
відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково.  

Зміни до порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та 
проектів рішень із запропонованих питань. У разі, коли Акціонери вносять проект рішення, що 
відрізняється від уже зазначеного в порядку денному, новий проект також підлягає включенню до 
порядку денного. 

Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома кожного Акціонера персонально 
не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних Зборів рекомендованим поштовим відправленням або 
врученням під розпис уповноваженому представнику Акціонера. 

9.7. Якщо Акціонер не планує брати участь в Загальних Зборах, він має право видати письмову 
довіреність іншій особі чи Акціонеру на представництво такого Акціонера на Загальних Зборах та 
право голосувати від його імені. Така довіреність може бути посвідчена реєстратором, 
депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні 
дії, чи в іншому порядку, передбаченому Законодавством України. Акціонер має право у будь-
який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.  

9.8. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які 
мають право на участь у Загальних Зборах, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. 
Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія Банку («Реєстраційна 
комісія»), яка призначається Наглядовою радою, або у випадках передбачених Законодавством 
України – Акціонерами, які скликають Загальні Збори.  

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі 
відсутності у нього необхідних документів, які надають йому право на участь у Загальних Зборах 
відповідно до Законодавства України. Мотивоване рішення про відмову у реєстрації Акціонера 
(його представника) для участі у Загальних Зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, 
додається до протоколу Загальних Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. 

9.9. Акціонер (його представник), який не зареєструвався для участі у Загальних Зборах, не має 
права брати участь у них.  

9.10. Загальні Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів (їх 
представників), які сукупно володіють не менш як 60 відсотків голосуючих Акцій. Головує на 
Загальних Зборах Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена Наглядовою радою в 
порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Банку. 

Для вирішення питання, право голосу з якого надається власникам привілейованих Акцій, 
Загальні Збори вважаються такими, що мають кворум з цих питань, за умови реєстрації для 
участі у таких Загальних Зборах також Акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 
відсотків привілейованих Акцій, що є голосуючими з цього питання. 

9.11. Рішення Загальних Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою 
більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, крім випадків, 
коли Статутом та Законодавством України не встановлено інше.  

9.12. Рішення Загальних Зборів з питань, передбачених підпунктами 9.2.2 – 9.2.6 та 9.2.21 пункту 
9.2. статті 9 цього Статуту, а також рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку приймається більш як 
трьома чвертями голосів Акціонерів від загальної їх кількості. 

Рішення Загальних Зборів, що приймається за участю Акціонерів - власників привілейованих 
Акцій, які відповідно до цього Статуту мають право голосу по питаннях, що вирішуються, 
вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано три чверті голосів Акціонерів - власників 
привілейованих Акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання. 
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9.13. На Загальних Зборах голосування проводиться відкрито шляхом підняття рук за принципом 
одна акція – один голос з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, за винятком 
випадків проведення кумулятивного голосування.  

Голосування на Загальних Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування в 
разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою або якщо такий порядок голосування є 
обов’язковим згідно з Законодавством України. 

Підрахунок голосів з питань, при вирішенні яких у голосуванні беруть участь Акціонери - власники 
привілейованих Акцій, здійснюється разом з голосами за простими Акціями, які беруть участь у 
голосуванні. 

9.14. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із 
забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає лічильна комісія («Лічильна 
комісія»), яка обирається Загальними Зборами. До складу Лічильної комісії не можуть 
включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Банку.  

9.15. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної 
Комісії та додається до протоколу Загальних Зборів.  

Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування та прийняті рішення доводяться до відома 
Акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення офіційного повідомлення на власному веб-
сайті Банку в мережі Інтернет. На окрему вимогу Акціонера йому надсилається рекомендованим 
поштовим відправленням або вручається особисто (через уповноваженого представника) під розпис 
засвідчена Банком копія протоколу Загальних Зборів з прийнятими рішеннями. 

У випадках, передбачених Законодавством України, Акціонери повинні бути проінформовані Банком про 
результати Загальних Зборів через публікацію відповідної інформації в офіційних друкованих виданнях. 

9.16. Протокол Загальних Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних 
Зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних Зборів, підшивається, скріплюється 
печаткою Банку та підписом Голови Правління Банку. 

9.17. Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою радою:  

9.17.1 з власної ініціативи;  
9.17.2 на вимогу Правління Банку - в разі порушення провадження щодо неплатоспроможності 
Банку або необхідності вчинення значного правочину;  
9.17.3 на вимогу Ревізійної комісії (ревізора);  
9.17.4 на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 
більше відсотків Акцій;  
9.17.5 в інших випадках, встановлених Законодавством України, або якщо цього вимагають 
інтереси Банку в цілому.  

9.18. Наглядова рада Банку приймає рішення про скликання позачергових Загальних Зборів або 
про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання письмової вимоги із 
зазначенням підстав для скликання та запропонованого порядку денного.  

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних Зборів або мотивоване рішення 
про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Банку або Акціонерам, які 
вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.  

9.19. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада Банку має право прийняти рішення 
про скликання позачергових Загальних Зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про 
проведення позачергових Загальних Зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати 
їх проведення з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.  

9.20. Якщо протягом строку, встановленого пунктом 9.18 цієї статті, Наглядова рада Банку не 
прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів, що 
володіють 10 і більше відсотків голосуючих Акцій, позачергові Загальні Збори можуть бути 
скликані Акціонерами, які цього вимагають. 
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9.21. Для вирішення питань, передбачених пунктом 9.2. статті 9 цього Статуту, якщо кількість 
акціонерів Банку не перевищує 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У 
такому разі проект рішення та питання для голосування надсилається Акціонерам-власникам 
голосуючих Акцій, які повинні протягом 10 днів сповістити щодо нього свою думку (голосувати 
щодо проекту рішення) у письмовій формі. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від 
останнього Акціонера, всі Акціонери повинні бути в письмовій формі проінформовані головою 
Загальних Зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього 
проголосували всі Акціонери.  

9.22. Якщо усіма Акціями володіє одна особа, то повноваження Загальних Зборів здійснюються 
таким Акціонером одноособово, Лічильна комісія не обирається, а обрання до складу Наглядової 
ради та Ревізійної комісії Банку здійснюється без застосування кумулятивного голосування. 
Рішення єдиного Акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, 
оформляється ним письмово (у формі наказу) та засвідчується печаткою Банку або нотаріально.  

СТАТТЯ 10. НАГЛЯДОВА РАДА 

10.1. Наглядова рада Банку («Наглядова рада») є органом управління Банку, що здійснює захист 
прав Акціонерів, і в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління Банку. 

10.2. Наглядова рада складається із голови («Голова Наглядової ради») та інших членів, які 
разом із Головою Наглядової ради є членами Наглядової ради («Члени Наглядової ради»).  

Члени Наглядової ради обираються Загальними Зборами у кількості 5 (п’яти) членів строком на 3 (три) 
роки з числа фізичних осіб, що мають повну дієздатність. Обрання до складу Наглядової ради 
здійснюється шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів Акціонера 
помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а Акціонер має право віддати всі 
підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. 
Обраними до складу Наглядової ради вважатимуться кандидати, які набрали найбільшу кількість 
голосів.  

Голова Наглядової ради обирається Загальними Зборами з числа обраних Членів Наглядової 
ради простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. 

Члени Наглядової Ради не можуть входити до складу Правління та Ревізійної комісії Банку.  

Порядок проведення голосування при обранні Наглядової ради, а також вимоги до Членів Наглядової 
ради встановлюються внутрішніми положеннями Банку та нормативно-правовими актами НБУ. 

Відповідність кандидатур, обраних на посади Голови та Члена Наглядової ради, підлягають 
погодженню з НБУ у встановленому ним порядку. 

Повноваження Членів Наглядової ради можуть припинятись достроково, в тому числі за рішенням 
Загальних Зборів. Перелік підстав дострокового припинення повноважень встановлюється в 
Положенні про Наглядову раду Банку.  

В разі дострокового припинення повноважень та відкликання Члена Наглядової ради Загальними 
Зборами, останні приймають рішення про дострокове припинення повноважень всіх Членів 
Наглядової ради та одночасно про обрання нового складу Наглядової ради. 

10.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законодавством 
України та цим Статутом, а також переданих Загальними Зборами для вирішення Наглядовою радою. 

До виключної компетенції Наглядової ради належить: 

10.3.1 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з 
діяльністю Банку, за винятком тих, що передбачені підпунктом 9.2.9 пункту 9.2 статті 9 цього Статуту;  
10.3.2 підготовка та затвердження порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату 
їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім передбачених 
Законодавством України випадків скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів, 
підготовка пропозицій щодо питань, винесених на Загальні Збори;  
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10.3.3 прийняття рішення про проведення Річних Зборів та позачергових Загальних Зборів на 
вимогу Акціонерів або за пропозицією Правління Банку, Ревізійної комісії та в інших випадках, 
встановлених Законодавством України або цим Статутом; 
10.3.4 прийняття рішення про розміщення Банком інших, крім Акцій, цінних паперів;  
10.3.5 прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім Акцій, цінних паперів;  
10.3.6 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законодавством України;  
10.3.7 обрання та відкликання голови і членів Правління Банку, контроль діяльності Правління у 
визначених Наглядовою радою формах;  
10.3.8 затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться 
з членами Правління Банку, встановлення розміру їх винагороди, затвердження умов оплати праці 
і матеріального стимулювання, обрання особи, уповноваженої підписувати відповідні договори 
(контракти) від імені Банку;  
10.3.9 прийняття рішення про відсторонення голови та членів Правління Банку від виконання повноважень 
та обрання особи, що тимчасово здійснюватиме повноваження голови та/або члена Правління;  
10.3.10 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку в разі їх створення; 
10.3.11 прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів Правління Банку; 
10.3.12 обрання Реєстраційної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів, за винятком випадків, 
коли інше встановлено Законодавством України;  
10.3.13 обрання зовнішніх аудиторів Банку та визначення умов договорів, що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру оплати їх послуг; 
10.3.14 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та 
строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 6.4 статті 6 цього Статуту;  
10.3.15 визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про 
проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах; 
10.3.16 вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, 
про заснування інших юридичних осіб;  
10.3.17 прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і 
представництв Банку, затвердження їх статутів і положень; 
10.3.18 встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською 
діяльністю Банку, прийняття рішень щодо покриття збитків Банку; 
10.3.19 проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її 
оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних Зборів;  
10.3.20 прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, 
що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Банку, шляхом затвердження суттєвих умов такого правочину 
(предмет, ціна, строк, тощо); 
10.3.21 прийняття рішення про вчинення правочинів, сума яких перевищує еквівалент 1 000 000 
Євро (або іншу суму, встановлену Наглядовою радою), за винятком таких, що стосуються операцій 
на міжбанківському ринку, а також тих, щодо яких були прийняті рішення згідно п.п. 9.2.20, 10.3.20 
Статуту, шляхом затвердження суттєвих умов такого правочину (предмет, ціна, строк, тощо); 
10.3.22 надання дозволу на купівлю, продаж або відчуження іншим чином будь-яких основних 
фондів Банку, вартість яких перевищує 1% Статутного Капіталу; 
10.3.23 прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у відповідності 
до Законодавства України, шляхом затвердження їх суттєвих умов, або про відмову від їх 
вчинення; 
10.3.24 визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на 
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій; 
10.3.25 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, 
що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  
10.3.26 надсилання в порядку, передбаченому Законодавством України, пропозицій Акціонерам 
про придбання особою (особами, що діють спільно) Значного пакета Акцій; 
10.3.27 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із 
Законодавством України або цим Статутом.  

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими 
органами Банку, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених Законодавством України. 

10.4. Голова Наглядової ради керує її роботою, скликає чергові та позачергові засідання Наглядової 
ради, головує на них та призначає секретаря засідань; організовує ведення протоколу засідання 
Наглядової ради; скликає Загальні Збори та головує на них, організовує обрання секретаря 
Загальних Зборів, якщо інше не передбачено Положенням про Наглядову раду, і здійснює інші 
повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. 



 
8 

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює 
один із Членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Положенням про Наглядову 
раду. 

10.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. 

Чергові засідання Наглядової ради скликаються щоквартально. Позачергові засідання Наглядової 
ради скликаються за необхідністю на вимогу Голови або Члена Наглядової ради, Ревізійної 
комісії, Правління, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової 
ради. 

Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради 
регулюється Положенням про Наглядову раду.  

10.6. Голова та Члени Наглядової ради мають право: 

10.6.1 бути присутніми у засіданнях Правління Банку; 
10.6.2 отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх 
функцій; знайомитися із документами Банку, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх 
підприємств Банку. Вищезазначена інформація та документи надаються Членам Наглядової ради протягом 
7 (семи) робочих днів з дати отримання Банком відповідного запиту на ім'я голови Правління Банку;  
10.6.3 вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 
10.6.4 надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; 
10.6.5 отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена 
Наглядової ради; 
10.6.6 інші права, передбачені Законодавством України та цим Статутом. 

10.7. Голова та Члени Наглядової ради зобов'язані: 

10.7.1 діяти в інтересах Банку, добросовісно, розумно, та не перевищувати своїх повноважень;  
10.7.2 виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Акціонерів та Наглядовою радою; 
10.7.3 брати участь у чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради та роботі комітетів 

Наглядової ради (в разі їх створення); завчасно повідомляти про неможливість участі у 
засіданнях Наглядової ради; 

10.7.4 дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у 
вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 

10.7.5 дотримуватися всіх встановлених в Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та 
збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та 
інсайдерську інформацію, банківську та комерційну таємницю, яка стала відомою у зв'язку 
із виконанням функцій Члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої 
інформації, а також використовувати її у власних інтересах або в інтересах третіх осіб;  

10.7.6 своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про 
діяльність та фінансовий стан Банку; 

10.7.7 виконувати інші обов’язки, передбачені Законодавством України та цим Статутом. 

10.8. Засідання Наглядової ради є правомочним і чинним, якщо у ньому беруть участь не менше 3 
(трьох) Членів Наглядової ради. Член Наглядової ради може брати участь у її засіданні за допомогою 
телеконференційного чи подібного зв’язку. Така участь прирівнюється до особистої присутності на 
засіданні. При вирішенні питань порядку денного засідання, кожен Член Наглядової ради має один 
голос. 

10.9. Рішення Наглядової ради вважаються чинними та дійсними якщо вони прийняті: (i) на 
правомочному та чинному засіданні Наглядової ради; та (ii) простою більшістю голосів Членів 
Наглядової ради, які беруть участь або представлені на засіданні. У випадку рівної кількості 
голосів «за» та «проти» запропонованого рішення, воно вважається відхиленим. 

Рішення Наглядової ради можуть бути скасованими чи зміненими тільки окремим рішенням 
Наглядової ради чи рішенням Загальних Зборів відповідно до положень цього Статуту. 

10.10. Рішення Наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування 
(опитування). У такому разі проект рішення надсилається Членам Наглядової ради, які повинні в 
письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Рішення, підписане чи схвалене у письмовій 
формі не менше ніж 3 (трьома) Членами Наглядової ради, має таку саму чинність і силу, що й 
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прийняте на належно скликаному і проведеному засіданні Наглядової ради. Таке рішення може 
складатися з одного чи кількох ідентичних за формою документів, підписаних в кількох 
примірниках. 

10.11. Наглядова рада звітує про свою діяльність, загальний стан та вжиті нею заходи, 
спрямовані на досягнення мети Банку перед Загальними Зборами.  

10.12. Голова та Члени Наглядової ради, які порушили та/або не виконують покладені на них 
обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Банку, якщо інші підстави та розмір 
відповідальності не встановлені чинним Законодавством України. Порядок притягнення Голови та 
Членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного Законодавства 
України та внутрішніми документами Банку. 

10.13. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має 
право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за 
взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами. 

СТАТТЯ 11. ПРАВЛІННЯ 

11.1. Правління Банку («Правління») є виконавчим органом Банку, що здійснює управління 
поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для здійснення статутної діяльності 
Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, 
встановленими цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів і Наглядової ради. 

11.2. У межах своєї компетенції Правління діє від імені Банку, підзвітне Загальним Зборам та 
Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.  

11.3. Правління призначається Наглядовою радою у кількості не менш як 3 (трьох) посадових 
осіб, на термін 2 (два) роки, а саме: голови правління («Голова Правління»), першого заступника 
Голови Правління («Перший Заступник Голови Правління»), заступника Голови Правління 
(«Заступник Голови Правління»), а також інших осіб, визначених Наглядовою радою («Члени 
Правління»), якщо інше не передбачене вимогами Законодавства України. Кандидатури Голови 
та Членів Правління підлягають погодженню з НБУ. 

11.4. Порядок скликання та проведення засідань Правління, формування та вимоги до кандидатів на 
посади Членів Правління, їх права та  обов’язки встановлюються у Положенні про Правління Банку. 

11.5. У межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів, Наглядової ради і 
внутрішніми положеннями Банку Правління під керівництвом Голови Правління уповноважене 
вчиняти такі дії та нести відповідальність за їх здійснення: 

11.5.1 організовувати скликання та проведення Річних та позачергових Загальних Зборів; 
11.5.2 готувати щомісячні звіти щодо ключових аспектів господарської діяльності Банку та 
подавати такі звіти на розгляд Наглядовій раді; 
11.5.3 готувати річний кошторис та бізнес-план для подання на затвердження Наглядової ради; 
11.5.4 готувати спеціальні звіти на вимогу Наглядової ради; 
11.5.5 брати участь у засіданнях Наглядової ради на запрошення Голови Наглядової ради; 
11.5.6 виконувати інші завдання органів управління Банку із дотриманням вимог Законодавства України; 
11.5.7 затверджувати організаційну структуру Банку і штатний розклад; 
11.5.8 приймати рішення про відкриття відділення та затверджувати положення про відділення Банку; 
11.5.9 затверджувати у визначеному цим Статутом порядку за поданням відповідального 
працівника Банку, члена Правління, правила внутрішнього фінансового моніторингу, програми 
здійснення фінансового моніторингу та інші документи з питань запобігання легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 
11.5.10 вирішення всіх інших питань, пов’язаних з діяльністю Банку, крім тих, що належать до 
виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради Банку. 

Правління забезпечує та відповідає за виконання вимог Законодавства України у сфері цивільного захисту 
з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. 

11.6. Члени Правління несуть обов’язки, встановлені Наглядовою радою, а якщо вона їх не 
визначила – Головою Правління. 
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11.7. Роботою Правління керує Голова Правління, який призначається на посаду Наглядовою 
радою. Голова Правління заступає на посаду після надання письмової згоди на це НБУ. 

11.8. Голова Правління та Перший Заступник Голови Правління Банку вправі без довіреності 
здійснювати будь-які дії від імені Банку, спільно та кожен окремо, але з урахуванням обмежень, 
встановлених пп. 9.2.20, 10.3.20 –10.3.23 цього Статуту. 

Інші Члени Правління, працівники Банку та інші особи, можуть діяти від імені Банку на підставі 
доручення (довіреності), виданої Головою Правління Банку або Першим Заступником Голови 
Правління, внутрішнього акту Банку та з інших підстав, встановлених Законодавством України. 

11.9. Голова Правління Банку організовує ведення протоколів засідань Правління. Книга 
протоколів, а також засвідчені витяги з книги протоколів засідань Правління, повинні бути надані 
Акціонерам на їх вимогу. 

11.10. Правління може приймати рішення, якщо в його засіданні бере участь принаймні половина 
Членів Правління, включно із Головою Правління.  

Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини Членів 
Правління, які беруть участь у засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови 
Правління є вирішальним. 

Рішення Правління можуть вводитися в дію наказами та розпорядженнями Голови Правління 
Банку. 

11.11. Голова Правління уповноважений призначати та, у разі потреби, звільняти штатних 
працівників Банку, визначати умови оплати їх праці з врахуванням обмежень, встановлених 
Законодавством України та цим Статутом. 

11.12.  У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, ці 
повноваження в повному обсязі, передбаченим цим Статутом, здійснюються особою, яка 
призначена Головою Правління тимчасово виконуючим обов‘язки Голови Правління. 

11.13. Голова та Члени Правління, які порушили та/або не виконують покладені на них обов'язки, 
несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Банку, якщо інші підстави та розмір 
відповідальності не встановлені чинним Законодавством України. Порядок притягнення Голови та 
Членів Правління до відповідальності регулюється нормами чинного Законодавства України та 
внутрішніми документами Банку. 

СТАТТЯ 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 

12.1. Ревізійна комісія Банку («Ревізійна комісія») здійснює контроль за фінансово-
господарською діяльністю Банку. 

12.2. Повноваження Ревізійної комісії визначаються Положенням про Ревізійну комісію, що 
затверджується Загальними Зборами, цим Статутом та Законодавством України. 

12.3. Ревізійна комісія складається з голови Ревізійної комісії («Голова Ревізійної комісії») та одного 
чи більше членів, які разом із Головою Ревізійної комісії є членами Ревізійної комісії («Члени 
Ревізійної комісії»). 

Члени Ревізійної комісії обираються Загальними Зборами строком на 5 (п’ять) років з числа фізичних 
осіб, що мають повну дієздатність. Обрання до складу Ревізійної комісії здійснюється шляхом 
кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість 
Членів Ревізійної комісії, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином 
голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу 
Ревізійної комісії вважатимуться кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. 

Голова Ревізійної комісії обирається Загальними Зборами з числа обраних Членів Ревізійної 
комісії простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. 

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Правління та Наглядової ради.  
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Порядок проведення голосування при обранні Ревізійної комісії, а також вимоги до Членів 
Ревізійної комісії встановлюються внутрішніми положеннями Банку. 

В разі дострокового припинення повноважень та відкликання Члена Ревізійної комісії, Загальні 
Збори приймають рішення про дострокове припинення повноважень всіх Членів Ревізійної комісії 
та одночасно про обрання нового складу Ревізійної комісії. 

Вимоги до Голови та Членів Ревізійної комісії встановлюються Законодавством України та 
Положенням про Ревізійну комісію. 

У своїй діяльності Ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам. 

12.4. Ревізійна комісія: 

12.4.1 контролює дотримання Банком Законодавства України і нормативно-правових актів НБУ; 
12.4.2 розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам; 
12.4.3 вносить на Загальні Збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, 
віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку 
та захисту інтересів його клієнтів. 

12.5. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за 
дорученням Загальних Зборів, Наглядової ради або на вимогу Акціонера (Акціонерів), які 
володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів у Статутному Капіталі. 

12.6. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх 
експертів і аудиторів. 

12.7. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та 
вимагати скликання позачергових Загальних Зборів. 

12.8. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним Зборам чи 
Наглядовій раді. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Банку. Загальні Збори не 
мають права затверджувати фінансовий звіт Банку без висновку Ревізійної комісії щодо нього. 

12.9. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми з правом дорадчого голосу при 
обговоренні питань на Загальних Зборах, засіданнях Наглядової ради та Правління Банку. 

12.10. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. 
Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою 
Акціонера (Акціонерів), які володіють більше ніж 10 відсотками голосів у Статутному Капіталі. 

12.11. Рішення приймається простою більшістю голосів Членів Ревізійної комісії. Кожен Член 
Ревізійної комісії при голосуванні має один голос. 

12.12. Ревізійна комісія несе відповідальність за результати проведених нею перевірок. 

СТАТТЯ 13. АУДИТ 

13.1. Відповідно до вимог Законодавства України діяльність Банку підлягає перевірці зовнішнім 
аудитором («Зовнішній аудитор»), тобто незалежною аудиторською організацією, яка 
уповноважена за Законодавством України проводити такі перевірки та іншим чином 
уповноважена здійснювати аудиторські перевірки відповідно до встановлених Законодавством 
України принципів бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(«МСБО»). 

13.2. Зовнішній аудитор дає свій висновок про підтвердження достовірності та повноти даних 
фінансового звіту та балансу Банку чинним правилам бухгалтерського обліку, факти порушення 
законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого 
порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Офіційний аудит проводиться на 
вимогу державної податкової адміністрації та інших державних органів у межах їх повноважень 
згідно з Законодавством України та в інших передбачених Законодавством України випадках. 
Будь-який такий аудит не повинен порушувати нормальне функціонування Банку. 
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13.3. Посадові особи Банку зобов'язані забезпечити доступ Зовнішнього аудитора до всіх 
документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності банку. 

13.4. З метою постійного моніторингу системи внутрішнього контролю і внутрішніх процедур 
оцінки капіталу Банку, забезпечення незалежної оцінки адекватності запровадженої політики та 
методики діяльності Банку, а також їх виконання, створюється служба внутрішнього аудиту Банку 
(«Служба внутрішнього аудиту»), яка є органом оперативного контролю Наглядової ради.  

13.5. Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції: 

13.5.1. наглядає за поточною діяльністю Банку;  
13.5.2. контролює дотримання законів, нормативно-правових актів НБУ та рішень органів управління Банку; 
13.5.3. перевіряє результати поточної фінансової діяльності Банку;  
13.5.4. аналізує інформацію та відомості про діяльність Банку, професійну діяльність її працівників, 
випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку;  
13.5.5.  надає Наглядовій раді висновки та пропозиції за результатами перевірок;  
13.5.6.  інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю Банку. Складання та надання 
висновків і звітів про проведені перевірки. 

13.6. Служба внутрішнього аудиту підпорядкована та підзвітна Наглядовій раді. Статус, 
функціональні обов'язки та повноваження Служби внутрішнього аудиту визначаються у 
Положенні про Службу внутрішнього аудиту, що затверджується Наглядовою Радою. 

13.7. Служба внутрішнього аудиту має право на ознайомлення з усією документацією Банку та 
нагляд за діяльністю будь-якого підрозділу Банку. Служба внутрішнього аудиту уповноважена 
вимагати письмові пояснення від окремих посадових осіб Банку щодо виявлених недоліків у 
роботі. 

13.8. Служба внутрішнього аудиту не несе відповідальності і не має владних повноважень щодо 
операцій, за якими вона здійснює аудит. 

13.9. Служба внутрішнього аудиту несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які 
подаються Наглядовій раді щодо питань, віднесених до її компетенції”. 

 
1.6. Предмет та мета діяльності 
 
Предмет і мета діяльності Емітента визначаються статтею 3 Статуту Емітента. 

Витяг із Статуту Публічного акціонерного товариства «ПРОКРЕДИТ БАНК»: 

«СТАТТЯ 3. МЕТА, ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 

3.1. Крім випадків, коли Законодавством України встановлені обмеження, цілі діяльності Банку 
полягають у наданні повного спектру комерційних банківських та корпоративних фінансових послуг, 
зосереджуючись на наданні фінансових послуг дрібним, малим та середнім суб‘єктам 
господарювання в Україні, з метою отримання прибутку та підтримки соціального і економічного 
розвитку України. 

3.2. Предметом діяльності Банку є виконання банківських та інших операцій згідно з ліцензіями і 
дозволами, наданими НБУ, та провадження іншої діяльності в порядку, передбаченому 
Законодавством України. 

3.3. На підставі банківської ліцензії Банк має право здійснювати такі банківські операції:  

3.3.1 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;  

3.3.2 відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ 
грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;  

3.3.3 розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; 
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3.4. За наявності банківської ліцензії Банк має право без отримання письмового дозволу НБУ 
здійснювати такі операції та угоди:  

3.4.1 надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх 
виконання у грошовій формі; 

3.4.2 придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за 
поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом 
платежів (факторинг); 

3.4.3 лізинг; 

3.4.4 послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для 
зберігання цінностей та документів; 

3.4.5 випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних 
інструментів; 

3.4.6 випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; 

3.4.7 надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій. 

3.5. За наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу НБУ Банк 
може здійснювати такі операції: 

3.5.1 операції з валютними цінностями: 

а) неторговельні операції з валютними цінностями; 

б) операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на 
інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти Банку; 

в) операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах 
обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених Банком агентських договорів з 
юридичними особами-резидентами; 

г) ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-
нерезидентів у грошовій одиниці України; 

ґ ) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; 

д) ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; 

е) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та 
здійснення операцій за ними; 

є) відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення 
операцій за ними; 

ж) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 

з) залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 

и) торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних 
операцій); 

і) торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 

ї) операції з банківськими металами на валютному ринку України; 

й) операції з банківськими металами на на міжнародних ринках; 

к) інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; 
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л) інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України. 

3.5.2 емісію власних цінних паперів; 

3.5.3 організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; 

3.5.4 здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг); 

3.5.5 здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; 

3.5.6 перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;  

3.5.7 операції за дорученням клієнтів або від свого імені: 

а) з інструментами грошового ринку; 

б) з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; 

в) з фінансовими ф'ючерсами та опціонами; 

3.5.8 довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та 
фізичними особами; 

3.5.9 депозитарну діяльність та діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. 

3.6. Банк може здійснювати інші види господарської діяльності, дозволеної для банків відповідно 
до Законодавства України.  

Якщо для проведення певних видів діяльності вимагається отримання ліцензій, дозволів або 
погоджень від НБУ, ДКЦПФР, Антимонопольного комітету України або інших державних установ, то 
така діяльність може здійснюватися Банком лише після отримання відповідних ліцензій, дозволів або 
погоджень». 

 
1.7. Розмір статутного капіталу (на дату прийняття рішення) 
 

Станом на 25 березня 2011 року статутний капітал Банку становить 298 333 224 (двісті 
дев’яносто вісім мільйонів триста тридцять три тисячі двісті двадцять чотири) гривні 48 (сорок вісім) 
копійок. 

 

Статутний капітал поділений на 476 101 (чотириста сімдесят шість тисяч сто одну) просту 
іменну акцію та 149 611 (сто сорок дев’ять тисяч шістсот одинадцять) штук привілейованих іменних 
акцій номінальною вартістю 476 (чотириста сімдесят шість) гривень 79 копійок кожна акція. 

На момент прийняття рішення про розміщення облігацій статутний капітал Банку сплачений 
повністю. 
 
1.8. Розмір власного капіталу (на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення 
про розміщення) 

 
Станом на 31 грудня 2010 року власний капітал Банку становив 248 916 028 (двісті сорок вісім 

мільйонів дев’ятсот шістнадцять тисяч  двадцять вісім) гривень 53 (п'ятдесят три) копійки. 
 

1.9. Чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував 
кварталу, у якому подаються документи) 

 
Чисельність штатних працівників Емітента станом на 31.12.2010 р. становила  1381 штатних 

працівників. 
 

1.10. Чисельність акціонерів за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у 
якому подаються документи) 
 

Чисельність акціонерів станом на 31.12.2010 р. складає 3 (три) юридичні особи. 
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1.11. Відомості про посадових осіб Емітента станом на 31.12.2010 р. 

 

Прізвище, ім’я 
та по батькові 

Посада у 
Емітента 

Посада на 
попередніх 

місцях роботи 
за останні 5 
років (за 
основним 

місцем роботи) 

Посада за 
основним 

місцем роботи Рік 
народж
ення 

Освіт
а Кваліфікація 

Загальний 
виробнич
ий стаж 

Стаж роботи 
на даній 
посаді 

1) з 26.11.2008 – 
Голова 
Правління АТ 
«ПроКредит 
Банк» 
2) 19.10.2006-
25.11.2008 – 
Перший 
Заступник Голови 
Правління ЗАТ 
«ПроКредит 
Банк» 

Зузанне Декер 
(громадянка 

ФРН) 

Голова 
Правління 
АТ 
«ПроКредит 
Банк»  

3) 03.06.2003-
07.2006 – Голова 
Правління 
ПроКредит Банк 
(Болгарія) AД 

Голова 
Правління АТ 
«ПроКредит 

Банк»   

1969 вища магістр 
економіки 

22 роки  
 

2 роки 
3 місяці 

1) з 20.09.2008– 
Перший 
Заступник Голови 
Правління АТ 
«ПроКредит 
Банк», 
відповідальний 
працівник з 
питань 
фінансового 
моніторингу  та 
відповідальний за 
внутрішньобанків
ську систему 
запобігання 
легалізації 
(відмивання)дохо
дів, одержаних 
злочинним 
шляхом 
2) 02.04.2007-
19.09.2008 –
Заступник Голови 
Правління ЗАТ 
«ПроКредит 
Банк» 

Пономаренко 
Віктор 

Вікторович 
(громадянин 
України)  

Перший 
Заступник 
Голови 
Правління, 
відповідаль
ний 
працівник з 
питань 
фінансового 
моніторингу  
та 
відповідаль
ний за 
внутрішньоб
анківську 
систему 
запобігання 
легалізації 
(відмивання
)доходів, 
одержаних 
злочинним 
шляхом АТ 
«ПроКредит 
Банк» 

3) 13.09.2006-
01.04.2007 – 
фінансовий 
директор ЗАТ 
«ПроКредит 
Банк» 
4) 01.03.2004-
12.09.2006 – 
керівник 
управління 
розвитку бізнес-
клієнтів ЗАТ 
«ПроКредит 
Банк» 

Перший 
Заступник 
Голови 

Правління, 
відповідальний 
працівник з 
питань 

фінансового 
моніторингу та 
відповідальний 

за 
внутрішньобанкі
вську систему 
запобігання 
легалізації 

(відмивання)до
ходів, 

одержаних 
злочинним 
шляхом АТ 
«ПроКредит 

Банк» 

1976 вища 
магістр 

міжнародного 
менеджменту 

19 років 
 

2 роки 
5 місяців 

Смолінський 
Валерій 

Вікторович  
(громадянин 
України) 

Член 
Правління, 
головний 
бухгалтер 
АТ 
«ПроКредит 
Банк» 

з 07.05.2005 – 
Член Правління, 
головний 
бухгалтер АТ 
«ПроКредит 
Банк» 

Член правління, 
Головний 

бухгалтер АТ 
«ПроКредит 

Банк» 
1967 вища спеціаліст, 

економіст 
22 роки   5 років 9 

місяців 
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Аня Лепп 
(громадянка 

ФРН)  

Голова 
Наглядової 
ради АТ 
«ПроКредит 
Банк» 

з 18.05.2005 – 
Голова 
Наглядової ради 
АТ «ПроКредит 
Банк» 
з 2007 – 
Менеджер 
ПроКредит 
Холдинг АГ, ФРН 

Менеджер 
ПроКредит 
Холдинг АГ 

1958 вища 

1) магістр 
економіки 
2) доктор 
бізнес-

адмініструван
ня 

24 роки   5 років  
9 місяців 

Хелен 
Александер 
(громадянка 

Великобританії) 

Член 
Наглядової 
ради АТ 
«ПроКредит 
Банк» 

З 14.07.2009 – 
член Наглядової 
ради АТ 
«ПроКредит 
Банк»; 
з 2001 – 
Менеджер 
ПроКредит 
Холдинг АГ, ФРН 

Менеджер 
ПроКредит 
Холдинг АГ 

1962 вища доктор 
філософії  

26 років   1 рік  
7 місяців 

Штефан Бовен 
(громадянин 

ФРН) 

Член 
Наглядової 
ради АТ 
«ПроКредит 
Банк» 

з 18.05.2005 – 
член Наглядової 
ради АТ 
«ПроКредит 
Банк» 
з 2004 – 
головний 
менеджер з 
фінансів у 
ПроКредит 
Холдинг АГ, ФРН 

Головний 
менеджер з 
фінансів у 
ПроКредит 
Холдинг АГ 

 1967 вища магістр 
економіки 15 років   5 років  

9 місяців 

Доріс Кьон 
(громадянка 

ФРН) 

Член 
Наглядової 
ради АТ 
«ПроКредит 
Банк» 

з 18.05.2005 – 
член Наглядової 
ради АТ 
«ПроКредит 
Банк» 
з квітня 2006 
Старший Віце-
президент KfW по 
Європі, Північній 
Африці та 
Близькому Сходу  
з 2001 по квітень 
2006 Перший 
Віце-президент 
KfW по Європі та 
Кавказу 

Старший Віце-
президент KfW 
по Європі, 
Північній 
Африці та 
Близькому 
Сходу 

1957 вища 

магістр 
економіки та 
політичних 

наук 

25 років   5 років  
9 місяців 

Яна Сівчова 
(громадянка 

Великобританії) 

Член 
Наглядової 
ради АТ 
«ПроКредит 
Банк» 

з 25.02.2010 – 
член Наглядової 
ради АТ 
«ПроКредит 
Банк» 
з 1993 – старший 
банкір, менеджер 
портфеля 
фінансових 
установ, 
Європейський 
банк 
реконструкції і 
розвитку, 
Великобританія 

Старший 
банкір, 

менеджер 
портфеля 
фінансових 
установ, 

Європейський 
банк 

реконструкції і 
розвитку 

1969 вища магістр з 
менеджменту 23 років   1 рік 
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Філіп Потт 
(громадянин 

ФРН) 

Голова 
Ревізійної 
комісії АТ 
«ПроКредит 
Банк» 

з 25.02.2010 – 
Голова Ревізійної 
комісії АТ 
«ПроКредит 
Банк» 
з вересня 2010 
Голова групи 
розвитку бізнесу 
у ПроКредит 
Холдинг АГ, ФРН 
з червня 2006 - 
вересень 2010 – 
Голова 
Правління 
ПроКредит Банк, 
Грузія 
14.10.2005-
16.05.2006 – член 
Правління ЗАТ 
«ПроКредит 
Банк» 

Голова групи 
розвитку 
бізнесу у 
ПроКредит 
Холдинг АГ 

1973 вища 
магістр з 
фінансів 

 

10 
років 

1 рік 

Рюдігер 
Рураїнські 

(громадянин 
ФРН) 

Член 
Ревізійної 
комісії АТ 
«ПроКредит 
Банк» 

з 25.02.2010 – 
член Ревізійної 
комісії АТ 
«ПроКредит 
Банк» 
з 15.05.2007 р. по 
24.02.2010 – 
Голова Ревізійної 
комісії АТ 
«ПроКредит Банк 
з 2001 року – 
Голова аудиту 
групи ПроКредит 
Холдинг АГ, ФРН 

Голова аудиту 
групи 

ПроКредит 
Холдинг АГ 

1965 

вища 

магістр 
економіки 25 років 1 рік 

Мар’яна 
Пєткова 

(громадянка 
Болгарії) 

Член 
Ревізійної 
комісії АТ 
«ПроКредит 
Банк» 

з 25.02.2010 – 
член Ревізійної 
комісії АТ 
«ПроКредит 
Банк» 
з липня 2006 – 
Член Правління 
ПроКредит Банк 
(Болгарія) АД 
з жовтня 2005 –
липень 2006 
керівник 
департаменту 
звітності та 
інформаційної 
безпеки 
ПроКредит Банк 
(Болгарія) АД 

Член Правління 
ПроКредит Банк 

(Болгарія) АД 

1965 

вища 

магістр 
економіки та 
міжнародного 
маркетинг 

17 років 1 рік 

 
1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал 
та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів 

 
Середня заробітна плата членів Правління емітента за IV квартал 2010 року склала 29 125 

(двадцять дев'ять тисяч сто двадцять п'ять) гривень 00 копійок. Середня заробітна плата членів 
Правління емітента за 2010 фінансовий рік склала 27 898 (двадцять сім тисяч вісімсот дев'яносто 
вісім) гривень 00 копійок. 
 

 
2. Інформація про фінансово-господарський стан емітента 

 
2.1. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів  діяльності, виданих 
відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", ( із 
змінами та доповненнями), із зазначенням строку закінчення їх дії 
 
Банківська ліцензія  №195 від 29 вересня 2009 р., дозвіл Національного банку України №195-2 від 
29 вересня 2009 р., переоформлені у зв’язку зі зміною назви, безстрокові. Згідно з додатком до 
дозволу Національного банку України №195-2 від 29 вересня 2009 р.  
 
Банк має право на здійснення наступних операцій: 
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1) Операції з валютними цінностями:  
- неторговельні операції з валютними цінностями;  
- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін, прийняття на 

інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;  
- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в 

пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками 
агентських договорів з юридичними особами-резидентами;  

- ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-
нерезидентів у грошовій одиниці України;  

- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній 
валюті та здійснення операцій за ними;  

- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та 
здійснення операцій за ними;  

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;  
- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;  
- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-

обмінних операцій);  
- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;  
- інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України;  

2) Емісія власних цінних паперів;  
3) Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;  
4) Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:  

- з інструментами грошового ринку;  
- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;  
- фінансовими ф'ючерсами та опціонами. 

 
 

2.2. Опис діяльності Емітента за станом на 31.12.2010 р. (включно) 
 
2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітент, 
сезонний характер виробництва 
 
АТ «ПроКредит Банк» діє на банківському ринку України, на якому протягом 2010 року, а 
також останнім часом спостерігається зростання ділової активності населення, продовжує 
розвиватись випуск та інфраструктура кредитних карток, впроваджуються нові продукти, 
різноманітні форми депозитів, Інтернет-банкінг та ін. Здійснюється широкий спектр 
кредитних, гарантійних, розрахункових, документарних і депозитарних операцій, 
посилюється міжбанківська конкуренція за види та обсяги надання приватному сектору 
послуг, банківських продуктів, підвищується їх якість. 
В 2010 активи банківської системи збільшилися на 68,6 млрд. грн. або на 7,9% і станом на 
31.12.2010 р. становили 942,1 млрд. грн. Кредитній портфель банків збільшився на 24,2 
млрд. грн. або на 3,3% і станом на 31.12.2010 р. становив 750,5 млрд. грн. Обсяги нових 
наданих банками кредитів за 12 місяців склали 1 112.5 млрд. грн. 
Зобов’язання банків України  збільшилися з початку 2010 року на 51,1 млрд. грн. або на 6,8% 
і станом на 31 грудня 2010 р. становили 804,4 млрд. грн. Зобов’язання банків в основному 
формуються за рахунок трьох основних джерел. Це кошти інших банків, а також кошти 
фізичних осіб та суб’єктів господарювання. Станом на 31 грудня 2010 р. доля коштів суб’єктів 
господарювання  в структурі зобов’язань банків складала 20,4%,  доля коштів фізичних осіб – 
34,4%. 
За 2010 року власний капітал банків збільшився на 25,9 млрд. грн. або на 21,5% до 146,1 
млрд. грн. Доля іноземного капіталу в цілому в українській банківській системі збільшилася 
на 4,8 п.п. з 35,8% до 40,6% 
Станом на 31 грудня 2010 р. ліцензію Національного банку України на здійснення банківських 
операцій мали 176 банків, у тому числі: у тому числі 55 банків з іноземним капіталом, с них 
20 з 100% іноземним капіталом. 
Фактор сезонності має незначний вплив і пов`язаний з коливанням загального рівня ділової 
активності окремих галузей національної економіки. 
2.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) 

емітент 
 
Обсяг залучених депозитів  АТ “ПроКредит Банк” за 2010 рік зріс на 16,5%, та на 31.12.2010 
р. склав 1406,6 млн. грн., з них: 
- Строкові депозити – 629,7 млн. грн. 
- Ощадні рахунки – 326,6 млн. грн. 
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- Кошти клієнтів до запитання – 450,3 млн. грн. 
 
Кредитний портфель АТ “ПроКредит Банк” на 31 грудня 2010 року склав 1845,4 млн. грн., з них: 
 

- Кредити надані на розвиток бізнесу 1613,4 млн. грн. 
- Сільськогосподарські кредити – 163,1 млн. грн. 
- Кредити на ремонт та благоустрій житла (ПроРемонт) – 21,1 млн. грн. 
- Овердрафти та інші кредити – 47,8 млн. грн. 

 
Загальна кількість відкритих поточних рахунків клієнтам АТ “ПроКредит Банк” на 31.12.2010 – 78 690. 
 
Результати діяльності АТ “ПроКредит Банк” за 2010 року: 
 
Чистий процентний дохід АТ “ПроКредит Банк” за 2010 рік склав 205,0 млн. грн. 
Чистий комісійний дохід АТ “ПроКредит Банк” за 2010 рік склав 53,5 млн. грн. 
Торговельний дохід АТ “ПроКредит Банк” за 2010 рік склав 9,6 млн. грн. 
Чистий збиток після оподаткування АТ “ПроКредит Банк” за 2010 рік склав 64,5 млн. грн. 

 
2.2.3. Ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) 

емітент  
 
АТ «ПроКредит Банк» – це банк, спрямований на розвиток, цільовою групою в кредитуванні 

якого є малі та середні підприємства, приватні підприємці, що створюють велику кількість робочих 
місць і сприяють економічному розвитку країни. Місія банку має чітко окреслену соціальну 
спрямованість. Банк пропонує широкий спектр банківських продуктів для клієнтів фізичних та 
юридичних осіб, резидентів та нерезидентів. Ринком збуту послуг є Україна. Клієнтами Емітента є  
малі та середні підприємства, приватні підприємці, які представляють такі сектори економіки, як 
сільське господарство, харчова промисловість, торгівля, промисловість та переробка, будівництво, 
транспорт, туризм, послуги та інше. 

 
2.2.4. Основні конкуренти Емітента 
 

АТ «ПроКредит Банк» має високу конкурентоспроможність у сегменті дрібного бізнесу. Щодо 
сегменту малого та середнього бізнесу, основними конкурентами АТ “ПроКредит Банк” на 
банківському ринку України, головним чином, є комерційні банки, які виділяють як основний 
напрямок своєї діяльності обслуговування малого та середнього бізнесу України. Конкурентами АТ 
"ПроКредит банк" є наступні банки: ВТБ, Індекс Банк, Райффайзен банк Аваль, Мегабанк, Альфа 
банк. 
 
2.3. Обсяги та напрямки інвестиційної діяльності 

 
Банк зважено підходить до інвестування коштів у цінні папери, керуючись при цьому 

принципами диверсифікації та мінімізації ризиків.  
 
Основним напрямком інвестиційної діяльності Банку є інвестиції в облігації внутрішньої 

державної позики (ОВДП). Портфель інвестицій Банку в ОВДП станом на 31.12.2010 р. становив 23 
819 тис. грн.,  

 
Станом на 31.12.2010 р. Банк володіє часткою в розмірі 8,33 % у статутному капіталі Товариства 

з обмеженою відповідальністю «Регіональна Академія ПроКредит Східна Європа» (Limited Liability 
Company ProCredit Regional Academy Eastern Europe DOO Veles), в розмірі 100 тис. євро. 

 
Окрім цього станом на 31.12.2010 р. Банк володів часткою в розмірі 2,5% у статутному капіталі 

ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», балансовою вартістю 250 тис. грн. 
 
 

2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент частково володіє більше ніж 10% 
статутного капіталу, станом на 31.12.2010 р. 

 
Станом на 31.12.2010 р. Емітент не володіє більше 10 % статутного капіталу в жодній 

юридичній особі. 
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2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 
підрозділи Емітента 

 
АТ "ПроКредит Банк" має наступну мережу  відділень на території України:  
 
Відділення № 1 АТ«ПроКредит Банк» в м. Біла Церква  
Відділення № 2 АТ«ПроКредит Банк» в м. Біла Церква 
Відділення № 1 АТ«ПроКредит Банк» в м. Дніпропетровськ 
Відділення № 2 АТ«ПроКредит Банк» в м. Дніпропетровськ 
Відділення № 1 АТ«ПроКредит Банк» в м. Донецьк 
Відділення № 2 АТ«ПроКредит Банк» в м. Донецьк 
Відділення № 1 АТ«ПроКредит Банк» в м. Івано-Франківськ  
Відділення № 2 АТ«ПроКредит Банк» в м. Харків  
Відділення № 4 АТ«ПроКредит Банк» в м. Харків  
Відділення № 5 АТ«ПроКредит Банк» в м. Харків 
Відділення № 7 АТ «ПроКредит Банк» в м. Харків 
Відділення № 2 АТ «ПроКредит Банк» в м. Краматорськ 
Відділення № 1 АТ "ПроКредит Банк" в м. Києві  
Відділення № 2 АТ "ПроКредит Банк" в м. Києві  
Відділення № 3 АТ "ПроКредит Банк" в м. Києві  
Відділення № 4 АТ«ПроКредит Банк» в м. Києві  
Відділення № 5 АТ«ПроКредит Банк» в м. Києві  
Відділення № 6 АТ«ПроКредит Банк» в м. Києві  
Відділення № 8 АТ «ПроКедит Банк» в м. Києві  
Відділення № 10 АТ«ПроКредит Банк» в м. Києві 
Відділення № 11 АТ«ПроКредит Банк» в м. Києві 
Відділення № 12 АТ«ПроКредит Банк» в м. Києві 
Відділення № 13 АТ«ПроКредит Банк» в м. Києві 
Відділення № 14 АТ«ПроКредит Банк» в м. Києві 
Відділення № 17 АТ«ПроКредит Банк» в м.Київ 
Відділення № 18 АТ «ПроКредит Банк» в м. Київ 
Відділення № 19 АТ «ПроКредит Банк» в м. Київ 
Відділення № 1 АТ«ПроКредит Банк» в м. Львові  
Відділення № 2 АТ«ПроКредит Банк» в м. Львові  
Відділення № 3 АТ«ПроКредит Банк» в м. Львові 
Відділення № 4 АТ«ПроКредит Банк» в м. Львів 
Відділення № 1 АТ«ПроКредит Банк» в м. Макіївка 
Відділення № 1 АТ«ПроКредит Банк» в м. Маріуполі  
Відділення № 1 АТ «ПроКредит Банк» в м. Миколаїв 
Відділення № 1 АТ«ПроКредит Банк» в м. Одеса  
Відділення № 4 АТ«ПроКредит Банк» в м.Одеса 
Відділення № 1 АТ«ПроКредит Банк» в м. Полтава  
Відділення № 1 АТ«ПроКредит Банк» в м. Сімферополь 
Відділення № 1 АТ«ПроКредит Банк» в м. Суми  
Відділення № 2 АТ«ПроКредит Банк» в м. Запоріжжя 
 
Окрім наведеного вище, Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв або 

інших відокремлених підрозділів.. 
 

2.6. Відомості про участь Емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо 
 
АТ  "ПроКредит Банк" не входить до будь-яких холдингових компаній та концернів в Україні, 

однак, перебуває під контролем ПроКредит Холдинг АГ (ФРН) - материнської компанії, міжнародної  
групи, до складу якої входить 21 ПроКредит банк. В Україні ПроКредит Банк є учасником Асоціації 
українських банків, Українського Кредитно-Банківського Союзу, Асоціації УкрСВІФТ, Американської 
торгівельної палати, Спілки підприємців малих, середніх та приватних підприємств, Європейської 
бізнес асоціації, Першого всеукраїнського бюро кредитних історій, Форуму провідних міжнародних 
фінансових установ, Міжнародної платіжної системи VISA, Anelik тощо. Крім того, Банк є учасником 
ТОВ "Регіональна Академія ПроКредит Східна Європа" (Республіка Македонія), заснованого разом 
із іншими банками  ПроКредит Групи. 
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2.7. Політика щодо досліджень та розробок 
 
АТ "ПроКредит Банк" за власною ініціативою проводить та/або фінансує маркетингові 

дослідження ринку за певною тематикою, пов'язаною із банківською діяльністю, а також бере 
участь в соціологічних дослідженнях. ПроКредит Банк впровадив систему заходів охорони 
навколишнього середовища, яка передбачає постійну оцінку відповідності кредитного портфеля 
екологічним критеріям, всебічний аналіз усіх видів економічної діяльності, що можуть становити 
потенційну загрозу для навколишнього середовища, а також дотримується політики відмови від 
фінансування екологічно-небезпечних видів діяльності, що визначені в нашому переліку винятків 
для кредитування. Завдяки тому що АТ «ПроКредит Банк» приділяє увагу питанням охорони 
навколишнього середовища в процесі затвердження кредитів, він піднімає рівень екологічної 
свідомості серед своїх клієнтів. Дотримання стандартів етики бізнесу, безумовно, також є основним 
критерієм під час розгляду заявок на отримання кредиту. ПроКредит Банк не надає кредитів 
підприємствам або приватним особам, якщо існує підозра у використанні небезпечних або 
морально неприйнятних форм праці, особливо дитячої. 

 
2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента 

 
Основними факторами ризику, що впливають на діяльність АТ "ПроКредит Банк" є:  
 
1. Кредитний ризик, пов’язаний з неповерненням або несвоєчасним поверненням кредитів 

клієнтами. Цей тип ризику мінімізується за рахунок диверсифікованої клієнтської бази, системи 
ліквідних застав, створення резервів та підтримки адекватного рівня власного капіталу.  

 
2. Ризик ліквідності, пов’язаний з неможливістю отримання ліквідних ресурсів взагалі або їх 

отримання за рахунок надмірних витрат. Мінімізація ризику ліквідності забезпечується за рахунок 
підтримки рівня ліквідності,  узгодження термінів активів та пасивів, відкритих лімітів на отримання 
ресурсів в інших банках, а також за рахунок лімітів сукупної заборгованості позичальників, які 
встановлені акціонерами АТ «ПроКредит Банк». Крім того, АТ «ПроКредит Банк» має постійну і 
суттєву підтримку з боку банків ПроКредит Групи та акціонерів. 

 
3. Ринковий ризик, який включає можливість зміни відсоткових ставок, валютообмінного 

курсу, а також ризик неліквідності ринку. Зміна відсоткових ставок впливає на дохідність 
банківських операцій через зміни відсоткових ставок за кредитами та депозитами у майбутньому, 
та мінімізується за рахунок зменшення розривів ліквідності і усувається шляхом узгодження 
розміру та терміну між активами та пасивами. Зміна валюто обмінного курсу впливає на 
можливість отримання втрат, що обумовлена несприятливою зміною курсів іноземних валют у ході 
здійснення угод по їхній купівлі-продажу. Цей ризик мінімізується за рахунок узгодження валютної 
структури активів та пасивів. Також АТ «ПроКредит Банк» розроблено і впроваджено систему 
лімітів, яка дозволяє ефективно відслідковувати та запобігати несприятливим змінам курсів валют і 
відсоткових ставок. Ринковий ризик за інструментами, що торгуються, як і ризик змін валютного 
курсу є менш суттєвим для Банку.   

 
4. Операційний ризик – ризик виникнення збитків внаслідок людських, технічних і 

технологічних помилок. Цей ризик мінімізується шляхом постійного підвищення кваліфікації 
працівників, вдосконалення внутрішніх процесів та систем, використання досвіду ПроКредит Групи. 

 
Ризик ліквідності та відсоткових ставок контролюється централізовано комітетом з 

управління активами та пасивами АТ «ПроКредит Банк». Ринкові ризики контролюються комітетом 
по ринковим ризикам. Кредитний ризик контролюється кредитними комітетами (склад таких 
комітетів  залежить від суми кредиту). Контроль та управління ризиками здійснюється 
кваліфікованим персоналом з використанням системи та досвіду роботи першокласної банківської 
установи. Належність банку до ПроКредит Групи забезпечує можливість використання сучасних 
практичних та наукових європейських напрацювань у сфері ризиків. 

 
До ризиків, що можуть критично вплинути на діяльність АТ «ПроКредит Банку», також 

відносяться правовий, політичний, ризик форс-мажорних обставин та ризик погіршення загальної 
економічної ситуації в Україні та на світових фінансових ринках. 

 



 
22 

2.9. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступний роки 
 
В плани розвитку Банку на 2011 рік входить:  
 
АТ “ПроКредит Банк” в поточному році планує в порівнянні з 2010 роком збільшення 

кредитного портфеля на 8,1% до еквіваленту 270,3 млн. доларів США, активів – на 10,23 % до 
еквіваленту 318,4  млн. доларів США. Розмір чистих процентних доходів планується збільшити на 
23,6% до еквіваленту 32,8 млн. доларів США, а розмір чистого прибутку до еквіваленту 1,74 млн. 
доларів США. 

 
На 1 січня 2011 року регіональна мережа Банку включала в себе 40 відділень у 16 містах. В 

поточному році банк планує концентрувати свої зусилля на розвитку діяльності та посилення своєї 
позиції у великих містах, де ми бачимо потенціал для розвитку цільового сегменту банку, що дасть 
змогу нарощувати базу клієнтів та надавати повний обсяг послуг клієнтам банку. 

 
Пріоритетами стратегічного розвитку банку на 2011 рік є: 
Кредитування малих, середніх підприємств та приватних підприємців, які входять до цільової 

групи банку, виходячи з позицій контролю рівня прийнятих ризиків та диверсифікації кредитного 
портфелю. 

Комплексний підхід до обслуговування бізнес-клієнтів Банку. Діяльність Банку буде 
спрямована на обслуговування цільової групи клієнтів шляхом надання як кредитних так і 
некредитних продуктів. Це вимагатиме перегляду банківських процесів з метою підвищення їх 
ефективності, а також інвестиції у професійний розвиток персоналу.  

 
В 2012 році в плани входить, в порівнянні з 2011 роком, збільшення кредитного портфеля ще 

на 29,5% до еквіваленту 350,0 млн. доларів США, активів – на 25,6 % до еквіваленту 399,8  млн. 
доларів США. Розмір чистих процентних доходів планується збільшити на 14,6% до еквіваленту 
37,6 млн. доларів США, а розмір чистого прибутку до еквіваленту 3,82 млн. доларів США. 

 
Пріоритетним напрямком діяльності Банку на 2011-2012 роки залишиться кредитування та 

комплексне обслуговування малих і середніх підприємств по всій території України. Для цього банк 
планує  продовжувати посилення своєї позиції у великих містах за рахунок збільшення кількості 
центрів обслуговування клієнтів, що в свою чергу допоможе збільшити клієнтську базу. Також 
планується продовження інтенсивного навчання персоналу в рамках  прийнятих принципів 
корпоративної культури. 

 
Окремі групи балансу АТ “ПроКредит Банк” відповідно до 5-річного бізнес-плану: 

 
 

  Бізнес-план 2011-2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Загальна кількість 
клієнтів   

111 656 136 887 189 895 261 928 325 785 

            
Кредитний портфель 270,29 350,00 450,00 580,00 700,00 
          
Загальні активи 318,40 399,83 526,42 682,83 824,35 
          
Залучені кошти 
клієнтів 190,70 230,00 320,00 450,00 560,00 
          
Капітал 

млн. 
доларів 
США 

30,39 34,22 45,17 53,53 64,35 
 
 

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації 
щодо Емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого 
утворився Емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску 
облігацій 

 
Справи про банкрутство АТ "ПроКредит Банк" не порушувались, процедури санації по  

відношенню до Емітента за весь період його діяльності не застосовувалась. 
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2.11. Фінансова звітність Емітента за звітний період, що передував кварталу, в якому 
подаються документи для реєстрації випуску облігацій, та за останні три завершені 
фінансові роки 

Баланс Емітента 
за станом на 31 грудня 2008 р. 

    (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2008 рік 2007 рік 
1 2 3 4 5 
  Активи       
1 Грошові кошти та їх еквіваленти  4 377577 165585 
2 Кошти в інших банках  5 102731 191701 
3 Кредити та заборгованість клієнтів  6 2776352 1921177 
4 Цінні папери в портфелі банку на продаж  7 250 250 
5 Цінні папери в портфелі банку до погашення  8 -          30316 
6  Інвестиції в асоційовані компанії   9 794 -          
7  Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток   
   6390 612 

8 Основні засоби та нематеріальні активи  10 179688 179920 
9  Інші фінансові активи  11 5794 4934 

10  Інші активи  12 3846 5620 
11 Усього активів   3453422 2500115 
  Зобов'язання       

12 Кошти банків  13 204589 223331 
13 Кошти клієнтів  14 1348324 1112351 
14 Боргові цінні папери, емітовані банком  15 54905 231621 
15 Інші залучені кошти  16  1461203 599148 
16 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток     -          1176 
17 Відстрочені податкові зобов'язання  27 6826 7348 
18 Резерви за зобов'язаннями  17 775 728 
19 Інші фінансові зобов'язання  18 6675 8438 
20 Інші зобов'язання  19 2308 2504 
21 Субординований борг  20 108158 54544 
22 Усього зобов'язань   3193763 2241189 
  Власний капітал       

23 Статутний капітал   21 150778 150778 
24 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     5467 14970 
25 Резервні та інші фонди банку  22 103414 93178 
26 Усього власного капіталу   259659 258926 
27 Усього пасивів     3453422 2500115 

Звіт про фінансові результати Емітента 
за 2008 р. 

    (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Примітки 2008 рік 2007 рік 

1 2 3 4 5 

1  Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)    221004 187235 
1.1  Процентні доходи  23 418012 342875 
1.2  Процентні витрати  23 (197008) (155640) 

2 Чисті комісійні доходи/(Чисті комісійні витрати)  43458 36644 
2.1 Комісійні доходи  24 48056 40228 
2.2 Комісійні витрати  24 (4598) (3584) 
3 Результат від торгівлі іноземною валютою     14966 5721 
4 Результат від переоцінки іноземної валюти     (5701) 265 
5 Резерв під заборгованість за кредитами  5, 6  (15479) (19927) 
6 Резерви за зобов'язаннями  17 68 (363) 
7 Інші операційні доходи  25 7202 5046 
8 Адміністративні та інші операційні витрати  26 (264027) (191244) 
9 Прибуток/(збиток) до оподаткування     1491 23377 

10 Витрати на податок на прибуток  27 (758) (8407) 
11 Чистий прибуток/(збиток)     733 14970 
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Звіт про рух грошових коштів за 2008 рік 
(непрямий метод) 

    (тис. грн.) 
Рядок  Найменування статті Примітки 2008 рік 2007 рік 

1 2 3   4 

  Грошові кошти від операційної діяльності:       
1 Чистий прибуток (збиток) поточного періоду    733 14970 
  Коригування для приведення суми чистого 

прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від 
операцій: 

      

1 Амортизація    27335 18474 
2 Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами    15479 19927 
3 Нараховані доходи    (10644) (4444) 
4 Нараховані витрати    20916 7907 
5 Нарахований та відстрочений податок    (7476) (1985) 
6 Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій    11 7 
7 Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів    (16075) (5253) 
8 Інший рух коштів, що не є грошовим    -          -       
9 Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних 

активів та зобов'язань  
  30279 49603 

  Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:       
10 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках    87847 (58119) 
11 Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю 

клієнтам  
  (850582) (458855) 

12 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами    (881) 423 
13 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами    2179 638 
14 Чистий приріст/(зниження) за коштами інших банків    (18479) 132978 
15 Чистий приріст/(зниження) за коштами клієнтів    218906 316627 
16 Чистий приріст/(зниження) за борговими цінними паперами, що 

емітовані банком  
  (172255) (35000) 

17 Чистий приріст/(зниження) за іншими фінансовими 
зобов'язаннями  

 (1763) 6216 

18 Чистий приріст/(зниження) за резервами під зобов'язання та 
відрахування та інші зобов'язання  

 (149) (73454) 

19 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної 
діяльності/ (використані в операційній діяльності)  

 (735177) (168546) 

  Грошові кошти від інвестиційної діяльності:      
20 Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж  7 -          (250) 
21 Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення  8 -          (30000) 
22 Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення  
8 30000 -          

23 Придбання основних засобів  10 (25844) (52201) 
24 Придбання асоційованих компаній  9 (794) -          
25 Придбання нематеріальних активів  10 (1271) (4668) 
26 Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної 

діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)  
 2091 (87119) 

  Грошові кошти від фінансової діяльності:      
27 Отримані інші залучені кошти  16 453240 262600 
28 Повернення інших залучених коштів  16 (84690) (97243) 
29 Отримання субординованого боргу  20 25527 -          
30 Емісія звичайних акцій  21 -          75000 
31 Дивіденди виплачені  28 -          (20134) 
32 Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової 

діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)  
 394077 220223 

33 Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти   520722 (76) 
34 Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
 211992 14085 

35 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  1, 4 165585 151500 
36 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року  1, 4 377577 165585 
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Баланс 
на 31 грудня 2009 р. 

    (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Примітки 2009 рік 2008 рік 

1 2 3 4 5 
  Активи       
1 Грошові кошти та їх еквіваленти  4 288625 267381 
2 Кошти в інших банках  5 274666 212927 
3 Кредити та заборгованість клієнтів  6 2043489 2776352 
4 Цінні папери в портфелі банку на продаж  7 250 250 
5 Цінні папери в портфелі банку до погашення  8 6000 - 
6 Інвестиції в асоційовані компанії   9 -          794 
7 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
   6311 6390 

8 Відстрочений податковий актив  27 24096 - 
9 Основні засоби та нематеріальні активи  10 158387 179688 

10 Інші фінансові активи  11 16717 5794 
11 Інші активи  12 4670 3846 
12 Усього активів   2823211 3453422 
  Зобов'язання       

13 Кошти банків  13 -          204589 
14 Кошти клієнтів  14 1199796 1348324 
15 Боргові цінні папери, емітовані банком  15 34039 54905 
16 Інші залучені кошти  16  1141199 1461203 
17 Відстрочені податкові зобов'язання  27 -          6826 
18 Резерви за зобов'язаннями  17 539 775 
19 Інші фінансові зобов'язання  18 10726 6675 
20 Інші зобов'язання  19 9157 2308 
21 Субординований борг  20 185682 108158 
22 Усього зобов'язань   2581138 3193763 
  Власний капітал       

23 Статутний капітал   21 227778 150778 
24 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     (92218) 5467 
25 Резервні та інші фонди банку  22 106513 103414 
26 Усього власного капіталу   242073 259659 
27 Усього пасивів     2823211 3453422 

 
Звіт про фінансові результати 

за 2009 рік 
    (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2009 рік 2008 рік 
1 2 3 4 5 
1  Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)    206929 221004 

1.1  Процентні доходи  23 414962 418012 
1.2  Процентні витрати  23 (208033) (197008) 

2 Чисті комісійні доходи/(Чисті комісійні витрати)  41944 43458 
2.1 Комісійні доходи  24 47992 48056 
2.2 Комісійні витрати  24 (6048) (4598) 
3 Результат від торгівлі іноземною валютою     25577 14966 

4 Результат від переоцінки іноземної валюти     (1302) (5701) 
5 Резерв під заборгованість за кредитами  5, 6, 11  (124981) (15479) 
6 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 7  (1145) -          
7 Резерви за зобов'язаннями  17 333 68 
8 Інші операційні доходи  25 10548 7213 
9 Адміністративні та інші операційні витрати  26 (283331) (264038) 

10 Прибуток/(збиток) до оподаткування     (125428) 1491 
11 Витрати на податок на прибуток  27 30842 (758) 
12 Чистий прибуток/(збиток)     (94586) 733 
13 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 28 (0.3) - 
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Звіт про рух грошових коштів за 2009 рік 
(непрямий метод) 

    (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Примітки 2009 рік 2008 рік 

1 2 3 4 5 
 Грошові кошти від операційної діяльності:   

1 Чистий прибуток (збиток) поточного періоду  (94586) 733
 Коригування для приведення суми чистого 

прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від 
операцій: 

  

2 Амортизація  28728 27335
3 Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами  125423 15479
4 Нараховані доходи  4992 (10644)
5 Нараховані витрати  (26447) 20916
6 Нарахований та відстрочений податок  (30842) (7476)
7 Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій  310 11
8 Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів  14253 (16075)
9 Інший рух коштів, що не є грошовим  - -

10 Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних 
активів та зобов'язань 

 21831 30279

 Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:   
11 Зменшення/(збільшення) обов'язкових резервів, які розміщені в 

Національному банку України 
 (21790) -

12 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках  (61920) (22349)
13 Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю 

клієнтам 
 598251 (850582)

14 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами  (11886) (881)
15 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами  (454) 2179
16 Чистий приріст/(зниження) за коштами інших банків  (204134) (18479)
17 Чистий приріст/(зниження) за коштами клієнтів  (130669) 218906
18 Чистий приріст/(зниження) за борговими цінними паперами, що 

емітовані банком 
 (20100) (172255)

19 Чистий приріст/(зниження) за іншими фінансовими 
зобов'язаннями 

 4109 (1763)

20 Чистий приріст/(зниження) за резервами під зобов'язання та 
відрахування та інші зобов'язання 

 626 (149)

21 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної 
діяльності/ (використані в операційній діяльності) 

 152033 (845373)

 Грошові кошти від інвестиційної діяльності:   
22 Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 8 (6000) -
23 Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
8 - 30000

24 Придбання основних засобів  (5505) (25844)
25 Придбання асоційованих компаній 9 - (794)
26 Придбання нематеріальних активів  (2231) (1271)
27 Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної 

діяльності/(використані в інвестиційній діяльності) 
 (13736) 2091

 Грошові кошти від фінансової діяльності:   
28 Отримані інші залучені кошти  - 453240
29 Повернення інших залучених коштів  (318364) (84690)
30 Отримання субординованого боргу  75866 25527
31 Емісія звичайних акцій 21 77000 -
32 Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової 

діяльності/ (використані у фінансовій діяльності) 
 (165498) 394077

33 Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти  4824 520722
34 Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
 (546) 101796

35 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 1, 4 267381 165585 
36 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 266835 267381 
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Баланс 
на 31 грудня 2010 р. 

    (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Примітки 2010 рік 2009 рік 

1 2 3 4 5 
  Активи       
1 Грошові кошти та їх еквіваленти  4 232607 288625
2 Кошти в інших банках  5 40166 274666
3 Кредити та заборгованість клієнтів  6 1845399 2043489
4 Цінні папери в портфелі банку на продаж  7 24069 250
5 Цінні папери в портфелі банку до погашення  8 -          6000
6 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 

  
   6311 6311

7 Відстрочений податковий актив  27 36130 24096
8 Основні засоби та нематеріальні активи  10 145923 158387
9 Інші фінансові активи  11 19969 16717

10 Інші активи  12 7134 4670
11 Усього активів   2357708 2823211
  Зобов'язання      

12 Кошти банків  13 15924 -
13 Кошти клієнтів  14 1406592 1199796
14 Боргові цінні папери, емітовані банком  15 -          34039
15 Інші залучені кошти  16  539423 1141199
16 Резерви за зобов'язаннями  17 7168 539
17 Інші фінансові зобов'язання  18 15664 10726
18 Інші зобов'язання  19 7312 9157
19 Субординований борг  20 116709 185682
20 Усього зобов'язань   2108792 2581138
  Власний капітал      

21 Статутний капітал   21 299111 227778
22 Непокритий збиток   (90326) (92218)
23 Резервні та інші фонди банку  22 40131 106513
24 Усього власного капіталу   248916 242073
25 Усього пасивів     2357708 2823211

 
Звіт про фінансові результати 

за 2010 рік 
   (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітки 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 5 
1  Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)    204993 206929 

1.1  Процентні доходи  23 368259 414962 
1.2  Процентні витрати  23 (163266) (208033) 

2 Чисті комісійні доходи/(Чисті комісійні витрати)  53497 41944 
2.1 Комісійні доходи  24 64740 47992 
2.2 Комісійні витрати  24 (11243) (6048) 
3 Результат від торгівлі іноземною валютою   9648 25577 

4 Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання 
фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, 
ніж ринкова 

 (1412) - 

5 Результат від переоцінки іноземної валюти   9 (1302) 
6 Резерв під заборгованість за кредитами  5, 6, 11  (84759) (124981) 
7 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 7  -          (1145) 
8 Резерви за зобов'язаннями  17 (6675) 333 
9 Інші операційні доходи  

25 
8837 10548

10 Адміністративні та інші операційні витрати  26 (260662) (283331)
11 Збиток до оподаткування   (76524) (125428)
12 Дохід з податку на прибуток  27 12034 30842
13 Збиток після оподаткування   (64490) (94586)
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14 Чистий збиток  (64490) (94586)
15 Чистий збиток на одну просту акцію, грн. 28 (135.48) (261.29)
16 Скоригований чистий збиток на одну просту акцію, грн.  28 (135.48) (261.29)

 
Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік 

(непрямий метод) 
    (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2010 рік 2009 рік 
1 2 3 4 5 
 Грошові кошти від операційної діяльності:    

1 Чистий збиток поточного періоду  (64490) (94586) 
 Коригування для приведення суми чистого 

прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від 
операцій: 

    

2 Амортизація 26 23284 28728 
3 Чисте збільшення резервів за активами  90566 125423 
4 Нараховані доходи  (10116) 4992 
5 Нараховані витрати  (3795) (26447) 
6 Нарахований та відстрочений податок 27 (12035) (30842) 
7 Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій  -          310 
8 Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів  (686) 14253 
9 Чистий грошовий прибуток до зміни операційних активів та 

зобов'язань 
 22728 21831 

 Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:    
10 Зменшення/(збільшення) обов'язкових резервів, які розміщені в 

Національному банку України 
4 (17967) (21790) 

11 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках 5 236817 (61920) 
12 Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю 

клієнтам 
6 121834 598251 

13 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами 11 (2850) (11886) 
14 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами 12 (1923) (454) 
15 Чистий приріст/(зниження) за коштами інших банків 13 15923 (204134) 
16 Чистий приріст/(зниження) за коштами клієнтів 14 206872 (130669) 
17 Чистий приріст/(зниження) за борговими цінними паперами, що 

емітовані банком 
15 (32645) (20100) 

18 Чистий приріст/(зниження) за іншими фінансовими 
зобов'язаннями 

18 5015 4109 

19 Чистий приріст/(зниження) за резервами під зобов'язання та 
відрахування та інші зобов'язання 

17,19 162 626 

20 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної 
діяльності 

 553966 173864 

 Грошові кошти від інвестиційної діяльності:    
21 Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 7 (22886) - 
22 Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 8 - (6000) 
23 Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
8 6000 - 

24 Придбання основних засобів 10 (11423) (5505) 
25 Придбання нематеріальних активів 10 (666) (2231) 
26 Чисті грошові кошти, що використані в інвестиційній 

діяльності 
 (28975) (13736) 

 Грошові кошти від фінансової діяльності:    
27 Повернення інших залучених коштів 16 (597666) (318364) 
28 Отримання субординованого боргу 20 - 75866 
29 Емісія звичайних акцій 21 - 77000 
30 Чисті грошові кошти, що використані у фінансовій 

діяльності 
 (597666) (165498) 

31 Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти  (1310) 4824 
32 Чистий відплив грошових коштів та їх еквівалентів  (73985) (546) 
33 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 4 266835 267381 
34 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 4 192850 266835 
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3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) 
розміщення 

 
3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про відкрите (публічне) розміщення облігацій, 
найменування органу, який прийняв рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій 

 
Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій Банку було прийнято 25 березня 2011 

року Наглядовою радою Банку та оформлено протоколом (без номеру) засідання від «25» березня 
2011 року. 

 
Голосували “за”  – Аня Лепп, Хелен Александер, Доріс Кьон, Штефан Бовен, Яна Сівчова 
Голосували “проти”  – немає. 
Утрималися від голосування – немає. 
 
Рішення про розміщення облігацій прийнято одноголосно. 
Кількість учасників  голосування – 5 членів Наглядової ради. 
Порядок проведення – заочне голосування. 

 
3.2. Параметри випуску: 
 

3.2.1. Характеристика облігацій 
Облігації випускаються двома серіями: серією «G» та серією «H». 
Облігації серії «G»:  
Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені). 
Облігації серії «H»: 
Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені). 
 

3.2.2. Кількість облігацій 
Загальна кількість облігацій 200 000 (двісті тисяч) штук, в тому числі: 
облігації серії «G» – 100 000 (сто тисяч) штук; 
облігації серії «H» – 100 000 (сто тисяч) штук. 
 

3.2.3. Номінальна вартість облігації 
Номінальна вартість облігацій серії «G» - 1 000 грн. (одна тисяча) гривень 00 коп. 
Номінальна вартість облігацій серії «H» - 1 000 грн. (одна тисяча) гривень 00 коп. 
 

3.2.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій 
 
Загальна номінальна вартість облігацій - 200 000 000 грн. (двісті мільйонів) гривень 00 коп., в 
т.ч.: 
облігації серії «G» – 100 000 000 грн. (сто мільйонів) гривень 00 коп. 
облігації серії «H» – 100 000 000 грн. (сто мільйонів) гривень 00 коп. 
 

3.2.5. Форма існування облігацій 
 
Форма існування облігації серії «G» - бездокументарна. 
Форма існування облігації серії «H» - бездокументарна. 
 

3.2.6. По серіям (кількість, форми існування, порядкові номери, номінальна вартість) 
 
Облігації серії «G»: 
Кількість облігацій –100 000 (сто тисяч) штук; 
Форма існування – бездокументарна; 
Номінальна вартість однієї облігації – 1 000 (одна тисяча) гривень; 
Загальна номінальна вартість облігацій серії «G» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень. 
 
Облігації серії «H»: 
Кількість облігацій – 100 000 (сто тисяч) штук; 
Форум існування – бездокументарна; 
Номінальна вартість однієї облігації – 1 000 (одна тисяча) гривень; 
Загальна номінальна вартість облігацій серії «H» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень. 
 
3.3. Забезпечення емісії облігацій 
Облігацій серії «G» та серії «H» є незабезпеченими 
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3.4. Можливість та умови обміну облігацій на власні акції Емітента 
Обмін облігацій серії «G» та серії «H» на власні акції Емітента не передбачений. 
 

3.5. Мета емісії облігацій  
 

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій серії «G» та серії «H», у повному обсязі 
200 000 000 (двісті мільйонів) гривень будуть використані для кредитування Емітентом проектів 
малого та середнього бізнесу. 
 
Погашення облігацій серії «G» та серії «H» та виплата відсоткового доходу по облігаціях серії «G» 
та серії «H» здійснюється за рахунок грошових коштів після розрахунків з бюджетом і сплати інших 
обов’язкових платежів. 
 

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій серії «G» та 
серії «H», для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття збитків 
Емітента від господарської діяльності. 

 
3.6. Права, що надаються власникам облігацій 

 
Права, що надаються власникам облігацій серії «G» та серії «H»: 

 
• право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому 

ринках цінних паперів; 
• право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; 
• право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну 

вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; 
• право на здійснення інших операції з облігаціями, що не суперечать чинному 

законодавству України; 
• право пред’являти облігації Емітенту до викупу на умовах визначених Проспектом емісії 

облігацій серії «G» та серії «H».  
 
3.7. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або  Емітента облігацій, 
найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або 
останнього її оновлення (зазначається у разі наявності у Емітента такої інформації) 

 
24 вересня 2010 року рейтингове агентство Fitch Rating підтвердило довгостроковий рейтинг 
дефолту Емітента в іноземній валюті на рівні «В»,  довгостроковий рейтинг дефолту Емітента в 
національній валюті на рівні «В+» національний довгостроковий рейтинг ААА(ukr). Прогноз 
рейтингів - «стабільний» 
 
3.8. Порядок розміщення облігацій 

 
3.8.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій 

Розміщення облігацій серії «G» буде проводитися на фондових біржах Публічне акціонерне 
товариство «Фондова біржа «Перспектива» та Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа 
ПФТС», за дорученням Емітента, Андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє на підставі договору 
андеррайтингу № 2375/2011-А від 31 березня 2011 р.  

 
Розміщення облігацій серії «G» буде проводитись за адресами:  

 
Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, Публічне акціонерне товариство 

«Фондова біржа «Перспектива» та 
Україна, 03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 72, пер. 3, пов. 3, Приватне акціонерне 

товариство «Фондова біржа ПФТС». 
 

Дата початку розміщення облігацій серії «G» – 17 травня 2011 року. 
Дата закінчення розміщення облігацій серії «G» – 16 квітня 2012 року. 
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Рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «G» приймається Правлінням 
Банку, про що складається протокол засідання Правління. Звіт про результати розміщення 
(дострокове розміщення) облігацій серії «G» затверджується Правлінням Банку. 

 
Розміщення облігацій серії «H» буде проводитися на фондових біржах Публічне акціонерне 
товариство «Фондова біржа «Перспектива» та Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа 
ПФТС», за дорученням Емітента, андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє на підставі договору 
андеррайтингу № 2375/2011-А від 31 березня 2011 р.  

 
Розміщення облігацій серії «H» буде проводитись за адресами:  

 
Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, Публічне акціонерне товариство 

«Фондова біржа «Перспектива» 
 та 
Україна, 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72, пер. 3, пов. 3, Приватне акціонерне 

товариство «Фондова біржа ПФТС».. 
 
Дата початку розміщення облігацій серії «H» – 15 вересня 2011 року. 
Дата закінчення розміщення облігацій серії «H» – 15 серпня 2012 року. 

 
Рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «H» приймається Правлінням 
Банку, про що складається протокол засідання Правління. Звіт про результати розміщення 
(дострокове розміщення) облігацій серії «H» затверджується Правлінням Банку. 

 
Звіт про результати розміщення облігацій затверджуються Правлінням Банку.  
 
3.8.2. Можливість дострокового закінчення розміщення 

У разі розміщення 100% облігацій серії «G» та повної їх оплати до дати закінчення розміщення 
облігацій серії «G» (16 квітня 2012 року) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення 
розміщення облігацій серії «G». 
Рішення щодо затвердження результатів розміщення та Рішення про дострокове закінчення 
розміщення облігацій серії «G» приймається Правлінням Банку, про що складається протокол 
засідання Правління. 
Звіт про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій серії «G» затверджується 
Правлінням Банку. 

 
У разі розміщення 100% облігацій серії «H» та повної їх оплати до дати закінчення розміщення 
облігацій серії «H» (15 серпня 2012 року) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення 
розміщення облігацій серії «H». 
Рішення щодо затвердження результатів розміщення та Рішення про дострокове закінчення 
розміщення облігацій серії «H» приймається Правлінням Банку, про що складається протокол 
засідання Правління. 
Звіт про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій серії «H» затверджується 
Правлінням Банку. 

 
3.8.3. Відомості про організаторів торгівлі 

Найменування: Публiчне акцiонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»; 
Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; 
Номери телефонів та факсів: +38 (056) 373-95-94; 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33718227; 
Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 
054880 видано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.01.2008 р., дата зміни 
Свідоцтва про державну реєстрацію 06.08.2009 р.; 
Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 
483591, видана 31.08.2009 р., термін дії – до 24.03.2018 року;  
 
Найменування: Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»; 
Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 72, пер. 3, пов. 3; 
Номери телефонів та факсів: + 38 (044) 277-50-00, 277-50-01; 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21672206;  
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Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 
№647291 видано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, дата зміни 
Свідоцтва про державну реєстрацію 28.12.2009 р.; 
Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія AB 
№390872, видана 25.01.2010 р., термін дії – до 05.03.2019 року;  
 

3.8.4. Відомості про андеррайтера  
Емітент уклав договір андеррайтингу № 2375/2011-А від 31 березня 2011 р з ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА” (надалі – 
Андеррайтер); 
Місцезнаходження: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 19-21; 
Номери телефонів та факсів: +38 (044) 220-01-20; 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35649564; 
Місце та дата проведення державної реєстрації: свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 
№304249 видано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.01.2008 р. 
Дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію 28.10.2008 р.;  
Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на здійснення професійної діяльності  
на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг), видана ДКЦПФР 
17.11.2008 р. серія АВ №440400, дійсна до 10.04.2013 р.;  
Адреса електронної пошти: info@icu.ua.  

 
3.8.5. Порядок оплати облігацій 
а) Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення 

Запланована ціна продажу облігацій серії «G» складає 100% від номінальної вартості 
облігацій. Фактична ціна продажу облігацій серії «G» визначається під час розміщення в 
договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості - 1 000 (одна тисяча) 
гривень 00 коп. 

 
Запланована ціна продажу облігацій серії «H» складає 100% від номінальної вартості 
облігацій. Фактична ціна продажу облігацій серії «H» визначається під час розміщення в 
договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості - 1 000 (одна тисяча) 
гривень 00 коп. 

 
б) Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій 

Оплата облігацій серії «G» та серії «H» здійснюється у національній валюті України – гривні. 
 

в) Найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься 
оплата за облігації 
Оплата за облігації серії «G» здійснюється шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на 
рахунок №36410000105709 в АТ "ПроКредит Банк", МФО 320984, код ЄДРПОУ 21677333. 

 
У випадку укладання договорів купівлі-продажу облігацій серії «G» між Емітентом та 
Андеррайтером в якості покупця, 100% вартості облігацій серії «G», що купуються, 
перераховуються Андеррайтером на рахунок Емітента відкритий у національній валюті України 
№36410000105709 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 21677333. 

 
Оплата за облігації серії «H» здійснюється шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на 
рахунок №36410000105709 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 21677333. 

 
У випадку укладання договорів купівлі-продажу облігацій серії «H» між Емітентом та 
Андеррайтером в якості покупця, 100% вартості облігацій серії «H», що купуються, 
перераховуються Андеррайтером на рахунок Емітента відкритий у національній валюті України 
№36410000105709 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 21677333. 

 
г) Строк оплати облігацій 

При первинному розміщенні облігацій серії «G» їх оплата здійснюється покупцями відповідно до 
умов договорів купівлі-продажу, укладених з Андеррайтером, який діє від імені та за дорученням 
Емітента АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», шляхом перерахування 100% вартості облігацій серії «G» на 
рахунок №36410000105709 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 21677333, але 
не пізніше дати закінчення розміщення. 

 
Емітент переказує облігації серії «G» на рахунок покупця у зберігача не пізніше дня, наступного за 
днем надходження 100% вартості облігацій серії «G» на зазначений рахунок  
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АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», а саме на рахунок №36410000105709 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 
320984, код ЄДРПОУ 21677333. 

 
Право власності на облігації серії «G», придбані покупцем облігацій в ході первинного розміщення, 
виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облігацій у зберігача цінних паперів. 

 
При первинному розміщенні облігацій серії «H» їх оплата здійснюється покупцями відповідно до 
умов договорів купівлі-продажу, укладених з Андеррайтером, який діє від імені та за дорученням 
Емітента АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», шляхом перерахування 100% вартості облігацій серії «H» на 
рахунок №36410000105709 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 21677333, але 
не пізніше дати закінчення розміщення. 

 
Емітент переказує облігації серії «H» на рахунок покупця у зберігача не пізніше дня, наступного за 
днем надходження 100% вартості облігацій серії «H» на зазначений рахунок АТ «ПРОКРЕДИТ 
БАНК», а саме на рахунок №36410000105709 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код 
ЄДРПОУ 21677333. 

 
Право власності на облігації серії «H», придбані покупцем облігацій в ході первинного розміщення, 
виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облігацій у зберігача цінних паперів. 

 
Для купівлі облігацій «G» та/або серії «H» покупець облігацій серії «G» та/або серії «H» обов’язково 
повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одного з ліцензованих Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку зберігачів.  

 
3.9. Умови та дата закінчення обігу облігацій 

3.9.1. Умови та дата закінчення обігу облігацій 
Облігації серії «G» та серії «H» обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх 
обігу. Власниками облігацій серії «G» та серії «H» можуть бути юридичні та фізичні особи, 
резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій серії «G» та серії «H» здійснюється на рахунках у 
цінних паперах. Право власності на придбані облігації серії «G» та серії «H» виникає з моменту їх 
зарахування на рахунок у цінних паперах покупця  у зберігача та підтверджується випискою з цього 
рахунку, яку надає зберігач.  

 
Для купівлі облігацій серії «G» або серії «H» покупець облігацій серії «G» або серії «H» обов’язково 
повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одного з ліцензованих Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку зберігачів.  

 
Обіг облігацій серії «G» починається після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій серії «G» та видачі свідоцтва про 
реєстрацію випуску облігацій серії «G».  

 
На вторинному ринку облігації серії «G» продаються за договірною ціною.  
 
Дата закінчення обігу облігацій серії «G» 11 травня 2015 року (включно). 

 
Обіг облігацій серії «H» починається після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій серії «H» та видачі свідоцтва про 
реєстрацію випуску облігацій серії «H».  

 
На вторинному ринку облігації серії «H» продаються за договірною ціною.  

 
Дата закінчення обігу облігацій серії «H» 9 вересня 2015 року (включно). 

 
Банк має право придбавати облігації серії «G» та серії «H» на вторинному ринку за договірною 
ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди 
відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення 
випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску всі та будь-які інші дії, що не 
суперечать чинному законодавству України.  

 
3.9.2. Порядок викупу облігацій Емітентом 

За бажанням, власник облігацій відповідної серії має право пред’явити облігації серії «G» або серії 
«H» Емітенту для їх викупу у терміни, що передбачені у цьому проспекті емісії. 
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Для здійснення продажу власник облігацій серії «G»  (далі – „Власник”) або належним чином 
уповноважена ним особа має подати Емітенту повідомлення про намір здійснити такий продаж у 
наступні строки: 

 
Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії «G»: 
 

Дата 
Викупу 

Дата початку прийому 
повідомлення 

Кінцева дата прийому 
повідомлення 

14/05/2013 14/04/2013 29/04/2013 
 
Повідомлення, які були надані до або після вказаного періоду, вважаються недійсними та 
зобов’язання Емітента щодо викупу облігацій серії «G» за такими повідомленнями не виникають. 
 
Якщо кінцева дата прийому повідомлення припадає на неробочий (святковий, вихідний) день за 
законодавством України, строк прийому повідомлень закінчується у перший робочий день, 
наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем. 
 
Повідомлення має бути засвідчене Власником або уповноваженою ним особою та містити: 

- назву Власника, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує 
повноваження особи надавати дане повідомлення (для юридичних осіб - Статут 
підприємства, виписку з ЄДР, довіреність тощо; для фізичних осіб – дані паспорту та 
ідентифікаційного номеру (або довідку, про відсутність такого номеру з релігійних 
переконань), а для представника фізичної особи також довіреність, засвідчену 
належним чином); 

- кількість облігацій серії «G» , запропонованих до викупу;  
- згоду з умовами викупу, які викладені в зареєстрованому ДКЦПФР Проспекті емісії 

облігацій серії «G» та серії «H» , 
- адресу та телефон Власника або уповноваженої ним особи чи представника. 

 
До повідомлення повинні бути надані документи (належним чином засвідчені копії), що посвідчують 
повноваження уповноваженої особи Власника. 
 
Подання повідомлень здійснюється за допомогою факсимільного зв’язку за телефоном +38 (044) 
590-10-01 на адресу Україна, м. Київ, 03115, проспект Перемоги, буд. 107-А та на електронні адреси: 
K.Radchenko@procreditbank.com.ua. Передане таким чином повідомлення має юридичну силу. 
 
Оригінал повідомлення про викуп повинен бути надісланий за наступною адресою: Україна, м. Київ, 
03115, проспект Перемоги, буд. 107-А в строк, не пізніше наступного дня від дати надіслання 
повідомлення факсимільним зв’язком або електронною поштою.  
 
Протягом 6 (шести) робочих днів, що передують даті викупу, за наявності оригіналу повідомлення, 
Емітент укладає угоди (правочини) купівлі-продажу облігацій серії «G» із Власниками, які належним 
чином та в строки подали повідомлення про викуп облігацій серії «G» . Згідно укладених угод 
(договорів): 

- Власник облігацій серії «G» зобов’язується здійснити всі залежні від нього дії для 
перерахування зазначених у відповідній угоді (договорі) належних йому облігації серії 
«G» на рахунок Емітента № 300831 в Депозитарії ПрАТ «ВДЦП» (код 0001) до 12 години 
дати початку викупу облігацій;  

- Емітент зобов’язується здійснити всі залежні від нього дії для зарахування зазначених у 
відповідній угоді (договорі) облігацій серії «G» на його рахунок у цінних паперах у № 
300831 в Депозитарії ПрАТ «ВДЦП» (код 0001);  

- Емітент зобов’язується перерахувати Власнику облігацій серії «G» номінальну вартість 
зарахування зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій серії «G» не пізніше 
наступного дня після зарахування облігацій серії «G» на його рахунок.  

 
Для здійснення продажу власник облігацій серії «H»  (далі – „Власник”) або належним чином 
уповноважена ним особа має подати Емітенту повідомлення про намір здійснити такий продаж у 
наступні строки: 

 
Терміни викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії «H» : 

Дата 
Викупу 

Дата початку прийому 
повідомлення 

Кінцева дата прийому 
повідомлення 

12/09/2013 13/08/2013 28/08/2013 
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Повідомлення, які були надані до або після вказаного періоду, вважаються не дійсними та 
зобов’язання Емітента щодо викупу облігацій серії «H» за такими повідомленнями не виникають. 
 
Якщо кінцева дата прийому повідомлення припадає на неробочий (святковий, вихідний) день за 
законодавством України, строк прийому повідомлень закінчується у перший робочий день, 
наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем. 
 
Повідомлення має бути засвідчене Власником або уповноваженою ним особою та містити: 

- назву Власника, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує 
повноваження особи надавати дане повідомлення (для юридичних осіб - Статут 
підприємства, виписку з ЄДР, довіреність тощо; для фізичних осіб – дані паспорту та 
ідентифікаційного номеру (або довідку, про відсутність такого номеру з релігійних 
переконань), а для представника фізичної особи також довіреність, засвідчену 
належним чином); 

- кількість облігацій серії «H» , запропонованих до викупу;  
- згоду з умовами викупу, які викладені в зареєстрованому ДКЦПФР Проспекті емісії 

облігацій серії «G» та серії «H» , 
- адресу та телефон Власника або уповноваженої ним особи чи представника. 

 
До повідомлення повинні бути надані документи (належним чином засвідчені копії), що посвідчують 
повноваження уповноваженої особи Власника. 
 
Подання повідомлень здійснюється за допомогою факсимільного зв’язку за телефоном +38 (044) 
590-10-01 на адресу Україна, м. Київ, 03115, проспект Перемоги, буд. 107-А та на електронні адреси: 
K.Radchenko@procreditbank.com.ua. Передане таким чином повідомлення має юридичну силу. 
 
Оригінал повідомлення про викуп повинен бути надісланий за наступною адресою: Україна, м. Київ, 
03115, проспект Перемоги, буд. 107-А в строк, не пізніше наступного дня від дати надіслання 
повідомлення факсимільним зв’язком або електронною поштою.  
 
Протягом 6 (шести) робочих днів, що передують даті викупу, за наявності оригіналу повідомлення, 
Емітент укладає угоди (правочини) купівлі-продажу облігацій серії «H» із Власниками, які належним 
чином та в строки подали повідомлення про викуп облігацій серії «H». Згідно укладених угод 
(договорів): 

- Власник облігацій серії «H» зобов’язується здійснити всі залежні від нього дії для 
перерахування зазначених у відповідній угоді (договорі) належних йому облігації серії 
«H» на рахунок Емітента № 300831 в Депозитарії ПрАТ «ВДЦП» (код 0001) до 12 години 
дати початку викупу облігацій серії «H»;  

- Емітент зобов’язується здійснити всі залежні від нього дії для зарахування зазначених у 
відповідній угоді (договорі) облігацій серії «H» на його рахунок у цінних паперах у № 
300831 в Депозитарії ПрАТ «ВДЦП» (код 0001);  

- Емітент зобов’язується перерахувати Власнику облігацій серії «H» номінальну вартість 
зарахування зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій серії «H» не пізніше 
наступного дня після зарахування облігацій серії «H» на його рахунок.  

 
3.9.3. Порядок встановлення ціни викупу 

Ціна викупу облігацій серії «G» 14 травня 2013 року дорівнює номінальній вартості облігацій, що 
становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп. 
 
Ціна викупу облігацій серії «H» 12 вересня 2013 року дорівнює номінальній вартості облігацій, що 
становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп. 

 
3.10. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями 

 
3.10.1. Адреси місць, дати початку та закінчення виплати доходу за облігаціями 

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «G» здійснюються Емітентом через 
уповноваженого Емітентом Платіжного Агента (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 
ФОРУМ» відповідно до договору «Про надання послуг платіжного агента» № В-01/11від 28 березня 
2011 року, надалі – «Платіжний Агент») на підставі зведеного облікового реєстру власників 
облігацій серії «G», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті виплати 
процентного доходу по облігаціям серії «G», та наданого на день виплати процентного доходу) за 
адресою: Україна, 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7. 
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Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «G» здійснюється 16 разів, протягом 2 (двох) 
банківських днів після закінчення відповідного відсоткового періоду.  
Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового 
доходу за облігаціями серії «G» : 

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій серії «G» . 
Якщо строк погашення облігацій серії «G» або виплати відсоткового доходу за облігаціями серії 
«G» припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата відсоткового 
доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим 
днем. Відсотки за облігаціями серії «G» за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не 
виплачуються. 

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «H» здійснюються Емітентом через 
уповноваженого Емітентом Платіжного Агента  на підставі зведеного облікового реєстру власників 
облігацій серії «H», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті виплати 
процентного доходу по облігаціям серії «H» , та наданого на день виплати процентного доходу за 
адресою: Україна, 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7. 

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «H» здійснюється 16 разів, протягом 2 (двох) 
банківських днів після закінчення відповідного відсоткового періоду.  

Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового 
доходу за облігаціями серії «H» : 

Відсотковий 
період 

Початок 
періоду Кінець періоду 

Дата 
початку 
виплати  

Дата 
закінчення 
виплати  

Тривалість 
періоду, 
днів 

1 17.05.2011 15.08.2011 16.08.2011 17.08.2011 91 
2 16.08.2011 14.11.2011 15.11.2011 16.11.2011 91 
3 15.11.2011 13.02.2012 14.02.2012 15.02.2012 91 
4 14.02.2012 14.05.2012 15.05.2012 16.05.2012 91 
5 15.05.2012 13.08.2012 14.08.2012 15.08.2012 91 
6 14.08.2012 12.11.2012 13.11.2012 14.11.2012 91 
7 13.11.2012 11.02.2013 12.02.2013 13.02.2013 91 
8 12.02.2013 13.05.2013 14.05.2013 15.05.2013 91 
9 14.05.2013 12.08.2013 13.08.2013 14.08.2013 91 
10 13.08.2013 11.11.2013 12.11.2013 13.11.2013 91 
11 12.11.2013 10.02.2014 11.02.2014 12.02.2014 91 
12 11.02.2014 12.05.2014 13.05.2014 14.05.2014 91 
13 13.05.2014 11.08.2014 12.08.2014 13.08.2014 91 
14 12.08.2014 10.11.2014 11.11.2014 12.11.2014 91 
15 11.11.2014 09.02.2015 10.02.2015 11.02.2015 91 
16 10.02.2015 11.05.2015 12.05.2015 13.05.2015 91 

Відсотковий 
період 

Початок 
періоду Кінець періоду 

Дата 
початку 
виплати  

Дата 
закінчення 
виплати  

Тривалість 
періоду, 
днів 

1 15.09.2011 14.12.2011 15.12.2011 16.12.2011 91 
2 15.12.2011 14.03.2012 15.03.2012 16.03.2012 91 
3 15.03.2012 13.06.2012 14.06.2012 15.06.2012 91 
4 14.06.2012 12.09.2012 13.09.2012 14.09.2012 91 
5 13.09.2012 12.12.2012 13.12.2012 14.12.2012 91 
6 13.12.2012 13.03.2013 14.03.2013 15.03.2013 91 
7 14.03.2013 12.06.2013 13.06.2013 14.06.2013 91 
8 13.06.2013 11.09.2013 12.09.2013 13.09.2013 91 
9 12.09.2013 11.12.2013 12.12.2013 13.12.2013 91 
10 12.12.2013 12.03.2014 13.03.2014 14.03.2014 91 
11 13.03.2014 11.06.2014 12.06.2014 13.06.2014 91 
12 12.06.2014 10.09.2014 11.09.2014 12.09.2014 91 
13 11.09.2014 10.12.2014 11.12.2014 12.12.2014 91 
14 11.12.2014 11.03.2015 12.03.2015 13.03.2015 91 
15 12.03.2015 10.06.2015 11.06.2015 12.06.2015 91 
16 11.06.2015 09.09.2015 10.09.2015 11.09.2015 91 
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Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій серії «H». 
Якщо строк погашення облігацій серії «H» або виплати відсоткового доходу за облігаціями серії 
«H» припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата відсоткового 
доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим 
днем. Відсотки за облігаціями серії «H» за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не 
виплачуються. 

 
3.10.2. Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу 

Відсоткова ставка за облігаціями серії «G» на перший – восьмий відсоткові періоди встановлюється 
в розмірі 13,5% (тринадцять цілих п’ять десятих відсотка) річних у гривні. 

 
Відсоткова ставка за облігаціями серії «G» на дев’ятий – шістнадцятий відсоткові періоди для 
облігацій серії «G» встановлюються Правлінням АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», виходячи з ринкової 
кон’юнктури, але на рівні не менше ніж 3% річних, і публікуються в термін до 14 квітня 2013 року в 
тому самому виданні, в якому був опублікований зареєстрований ДКЦПФР проспект емісії облігацій 
серії «G» та «H». 
 
Відсоткова ставка за облігаціями серії «H» на перший – восьмий відсоткові періоди встановлюється 
в розмірі 13,5% (тринадцять цілих п’ять десятих відсотка) річних у гривні. 
 
Відсоткова ставка за облігаціями серії «H» на дев’ятий – шістнадцятий відсоткові періоди для 
облігацій серії «H» встановлюються Правлінням АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», виходячи з ринкової 
кон’юнктури, але на рівні не менше ніж 3% річних, і публікуються в термін до 13 серпня 2013 року в 
тому самому виданні, в якому був опублікований зареєстрований ДКЦПФР проспект емісії облігацій 
серії «G» та «H». 

 
3.10.3. Метод розрахунку: 

Відсотки за облігаціями серії «G» нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен 
відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх 
розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п’ять). 
Сума доходу на одну облігацію серії «G», що підлягає виплаті за відсотковий період, 
розраховується за формулою: 
 

365%100

%
1000

ТСтавка
Дохід ××= ; 

де: 
Дохід – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період (у гривнях);  
1 000 – номінальна вартість облігації , в гривнях;  
Т – тривалість відсоткового періоду (91 день); 
%Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями серії «G», і яка на 
перший – восьмий відсоткові періоди складає 13,5% (тринадцять цілих п’ять десятих відсотка) 
річних, а на  дев’ятий - шістнадцятий період визначається в порядку передбаченому п.3.10.2. цього 
Проспекту емісії облігацій Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк»; 
 
Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серії «G» розраховується з точністю до 1 (однієї) 
копійки за правилами математичного округлення. 

 
Відсотки за облігаціями серії «H» нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен 
відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх 
розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п’ять). 
Сума доходу на одну облігацію серії «H», що підлягає виплаті за відсотковий період, 
розраховується за формулою: 
 
 

365%100

%
1000

ТСтавка
Дохід ××= ; 

де: 
Дохід – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період (у гривнях);  
1 000 – номінальна вартість облігації, в гривнях;  
Т – тривалість відсоткового періоду (91 день); 
%Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями серії «H», і яка на 
перший – восьмий відсоткові періоди складає 13,5% (тринадцять цілих п’ять десятих відсотка) 
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річних, а на  дев’ятий - шістнадцятий період визначається в порядку передбаченому п.3.10.2. цього 
Проспекту емісії облігацій Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк»; 
 
Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серії «H» розраховується з точністю до 1 (однієї) 
копійки за правилами математичного округлення. 

 
3.10.4. Порядок виплати відсоткового доходу 

У день виплати доходу за облігаціями серії «G» Платіжний Агент отримує в депозитарії ПрАТ 
“ВДЦП” зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «G», складений на закритий 
операційний день, що передує даті виплати відсотків за облігаціями серії «G». На підставі наданого 
ПрАТ “ВДЦП” зведеного облікового реєстру Платіжний Агент розраховує суму виплати відсотків 
для кожного власника облігацій серії «G» та за рахунок коштів Емітента перераховує належний 
відсотковий дохід на рахунки власників облігацій серії «G» або виплачує через касу Платіжного 
Агента (Україна, 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7) протягом 2 (двох) банківських днів, 
згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску.  

 
У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить 
помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти 
депонуються на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та 
не виплачуються. Емітент здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій 
серії «G». Власник облігацій серії «G» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів 
та документи, що посвідчують особу. 

 
У день виплати доходу за облігаціями серії «H» Платіжний Агент отримує в депозитарії ПрАТ 
“ВДЦП” зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «H», складений на закритий 
операційний день, що передує даті виплати відсотків за облігаціями серії «H». На підставі наданого 
ПрАТ “ВДЦП” зведеного облікового реєстру Платіжний Агент розраховує суму виплати відсотків 
для кожного власника облігацій серії «H» та за рахунок коштів Емітента перераховує належний 
відсотковий дохід на рахунки власників облігацій серії «H» або виплачує через касу Платіжного 
Агента (Україна, 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7) протягом 2 (двох) банківських днів, 
згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску.  

 
У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить 
помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти 
депонуються на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та 
не виплачуються. Емітент здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій 
серії «H». Власник облігацій серії «H» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів 
та документи, що посвідчують особу. 

 
Власникам облігацій серії «G» та/або серії «H», які є нерезидентами та/або фізичними особами, 
виплата відсоткового доходу проводиться відповідно до чинного валютного та податкового 
законодавства України. 

 
Фізичні особи - власники облігацій серії «G» та/або серії «H» протягом 5 (п’яти) днів до дати 
виплати відсоткового доходу мають надати Платіжному Агенту (Україна, 02100, м. Київ, бульвар 
Верховної Ради, 7) дані про реєстрацію та ідентифікаційний номер.  

 
У разі якщо власник облігацій серії «G» та/або серії «H» є нерезидентом, такий власник облігацій 
має надати Платіжному Агенту (Україна, 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7) нотаріально 
посвідчену копію довідки, що підтверджує податковий статус такого нерезидента. 
 

3.10.5. Валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу 
Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «G» здійснюється в національній валюті України – 
гривні. 
 
Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «H» здійснюється в національній валюті України – 
гривні. 
 
3.11. Порядок погашення облігацій 

3.11.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій 
Дата початку погашення облігацій серії «G» – 12 травня 2015 року. 
Дата закінчення погашення облігацій серії «G» – 13 травня 2015 року. 

 



 
39 

Погашення облігацій серії «G» здійснюється за адресою: Україна, 02100, м. Київ, бульвар 
Верховної Ради, 7. 

 
Дата початку погашення облігацій серії «H» – 10 вересня 2015 року. 
Дата закінчення погашення облігацій серії «H» – 11 вересня 2015 року. 
 
Погашення облігацій серії «H» здійснюється за адресою: Україна, 02100, м. Київ, бульвар 
Верховної Ради, 7. 

 
3.11.2. Порядок виплати номінальної вартості облігацій із зазначенням валюти, у якій 

здійснюється погашення 
Виплата номінальної вартості облігацій серії «G» при їх погашенні здійснюються Емітентом через 
уповноваженого Емітентом Платіжного Агента на підставі зведеного облікового реєстру власників 
облігацій серії «G», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті 
погашення облігацій серії «G», та наданого на день погашення, за адресою: Україна, 02100, м. Київ, 
бульвар Верховної Ради, 7. 

 
У день погашення облігацій серії «G» Платіжний Агент отримує в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” 
зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «G», складений на закритий операційний день, 
що передує даті погашення облігацій серії «G». На підставі зведеного облікового реєстру 
Платіжний Агент за рахунок Емітента виплачує власникам облігацій серії «G» належні їм суми 
згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску. 

 
Для пред’явлення облігацій серії «G» до погашення власники облігацій серії «G» повинні перевести 
належні їм облігації серії «G» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в 
депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати погашення облігацій серії «G». 
Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні 
рахунки власників облігацій серії «G» або виплачує через касу Платіжного Агента (Україна, 02100, 
м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7). 

 
У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути 
проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на 
депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент 
здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «G», який повинен надати заяву про 
отримання відповідної суми коштів. 

 
Якщо строк погашення облігацій серії «G» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за 
законодавством України, погашення облігацій серії «G» здійснюється у перший робочий день 
наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) 
дні не нараховуються та не сплачуються.  

 
Погашення облігацій серії «G» здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті 
України (гривні). 

 
Виплата номінальної вартості облігацій серії «H» при їх погашенні здійснюються Емітентом через 
уповноваженого Платіжного Агента на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій 
серії «H», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті погашення 
облігацій серії «H», та наданого на день погашення, за адресою: Україна, 02100, м. Київ, бульвар 
Верховної Ради, 7. 

 
У день погашення облігацій серії «H» Платіжний Агент отримує в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” 
зведений обліковий реєстр, складений на закритий операційний день, що передує даті погашення 
облігацій серії «H». На підставі зведеного облікового реєстру Платіжний Агент за рахунок Емітента 
виплачує власникам облігацій серії «H» належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства 
України та умовами випуску. 

 
Для пред’явлення облігацій серії «H» до погашення власники облігацій серії «H» повинні перевести 
належні їм облігації серії «H» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в 
депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати погашення облігацій серії «H». 
Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні 
рахунки власників облігацій серії «H» або виплачує через касу Платіжного Агента (Україна, 02100, 
м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7). 
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У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути 
проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на 
депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент 
здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «H», який повинен надати заяву про 
отримання відповідної суми коштів.  

 
Якщо строк погашення облігацій серії «H» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за 
законодавством України, погашення облігацій серії «H» здійснюється у перший робочий день 
наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) 
дні не нараховуються та не сплачуються.  

 
Погашення облігацій серії «H» здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті 
України (гривні). 

 
3.11.3. Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій; 

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового 
погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені 
для дострокового погашення 

Емітент може прийняти рішення про дострокове погашення всього випуску облігацій серії «G» у 
разі викупу Емітентом всього випуску облігацій серії «G». 

 
Емітент може прийняти рішення про дострокове погашення всього випуску облігацій серії «H» у 
разі викупу Емітентом всього випуску облігацій серії «H».  

 
3.11.4. Дії, які проводяться в разі несвоєчасного подання облігацій до погашення випуску 

(серії) облігацій 
У випадку, якщо власник облігацій серії «G» не перерахував на дату погашення належні йому 
облігації серії «G» зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії 
ПрАТ “ВДЦП”, або якщо наданий депозитарієм ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр не містить 
даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії 
«G» при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента 
до особистого звернення власника облігацій серії «G». Емітент здійснює розрахунки по облігаціях 
серії «G» за особистим зверненням власників облігацій серії «G» та після перерахування облігацій 
серії «G» з рахунку власника на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” та/або надання даних 
про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «G» 
при їх погашенні.  

 
Відсотки по облігаціях серії «G» за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не 
нараховуються та не виплачуються. 
 
У випадку, якщо власник облігацій серії «H» не перерахував на дату погашення належні йому 
облігації серії «H» зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії 
ПрАТ “ВДЦП”, або якщо наданий депозитарієм ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр не містить 
даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії 
«H» при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до 
особистого звернення власника облігацій серії «H». Емітент здійснює розрахунки по облігаціях серії 
«H» за особистим зверненням власників облігацій серії «H» та після перерахування облігацій серії 
«H» з рахунку власника на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” та/або надання даних про 
реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «H» при 
їх погашенні.  
 
Відсотки по облігаціях серії «H» за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не 
нараховуються та не виплачуються. 
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3.12. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента у разі оголошення 
ним дефолту 
 

В разі неспроможності виконання зобов’язань, Емітент може оголосити дефолт. 
Оголошення Емітентом дефолту та дії Емітенту у разі оголошення ним дефолту здійснюються 
відповідно до чинного законодавства України. Оголошення про дефолт буде відбуватися шляхом 
публікації в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України в 
якому було опубліковано проспект емісії облігацій. Оголошення публікується не пізніше ніж через 
15 календарних днів з дати невиконання зобов’язання. 

Відновлення платоспроможності боржника здійснюється відповідно до Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (зі змінами та 
доповненнями). 

 
4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій: 
 
Серія  Свідоцтво про 

реєстрацію випуску 
Державною 
комісією з цінних 
паперів та 
фондового ринку 

Обсяг випуску Строки обігу Результати 
погашення 

A № 41/2/03 від 25 
квітня 2003 р. 

3 000 (три тисячі) штук 
номінальною вартістю 
1000 (одна тисяча) грн., 
на загальну суму 
3 000 000 (три 
мільйони) грн. 

з 20 травня 2003 
р. до 19 травня 
2005 р. 

Погашено повністю 
19 травня 2005 р. 
Випуск скасовано за 
розпорядженням 
ДКЦПФР № 19-С-О 
від 28 липня 2005 р. 

B № 42/2/03 від 25 
квітня 2003 р. 

3 000 (три тисячі) штук 
номінальною вартістю 
1000 (одна тисяча) грн., 
на загальну суму 
3 000 000 (три 
мільйони) грн. 

з 20 червня 2003 
р. до 20 червня 
2005 р. 

Погашено повністю 
20 червня 2005 р. 
Випуск скасовано за 
розпорядженням 
ДКЦПФР № 20-С-О 
від 28 липня 2005 р. 

C № 43/2/03 від 25 
квітня 2003 р. 

5 900 (п’ять тисяч 
девятсот) штук 
номінальною вартістю 
1000 (одна тисяча) грн., 
на загальну суму 
5 900 000 (п’ять 
мільйонів дев’ятсот 
тисяч) грн. 

з 21 липня 2003 
р. до 20 липня 
2005 р. 

Погашено повністю 
20 липня 2005 р. 
Випуск скасовано за 
розпорядженням 
ДКЦПФР № 21-С-О 
від 8 серпня 2005 р. 

D № 57/2/04 від 3 
червня 2004 р. 

35 000 (тридцять п’ять 
тисяч) штук 
номінальною вартістю 
1000 (одна тисяча) грн., 
на загальну суму 35 000 
000,00 грн. (тридцять 
п’ять мільйонів) грн.  

з 14 червня 2004 
р. до 11 червня 
2007 р. 

Погашено повністю 
до 11 червня 2007 р. 
Випуск скасовано за 
розпорядженням 
ДКЦПФР № 40-С-О 
від 10 липня 2007 р. 

E № 51/2/05 від 10 
березня 2005 р. 

50 000 (п’ятдесят 
тисяч) штук 
номінальною вартістю 
1000 (одна тисяча) грн., 
на загальну суму 50 000 
000,00 грн. (п’ятдесят 
мільйонів гривень) 

З 11 квітня 2005 
р. до 6 квітня 
2008 р. 

Погашено повністю 6 
квітня 2008 р. Випуск 
скасовано за 
розпорядженням 
ДКЦПФР ДКЦПФР № 
105-С-О від 16 травня 
2008 р. 

F № 597/2/06 від 15 
вересня 2006 р. дата 
видачі  
15 листопада 2006 р. 

175 000 (сто сімдесят 
п’ять тисяч) штук 
номінальною вартістю 
1000 (одна тисяча) грн., 
на загальну суму 
175 000 000 (сто 
сімдесят п’ять  
мільйонів) грн. 

з 15 листопада 
2006 р. до 30 
вересня 2010 р. 

Погашено повністю 
30 вересня 2010 р. 
Випуск скасовано за 
розпорядженням 
ДКЦПФР № 349-С-О 
від 4 листопада 2010 
р. 
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5. Розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів 
виконавчого органу цього Емітента 

 
Члени Правління Емітента не є власниками акцій Емітента 
 

6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10% 
 

Європейський банк реконструкції і розвитку (Великобританія) володіє 15,2169 % статутного 
капіталу Емітента. 
ПроКредит Холдинг АГ (ФРН) володіє 45,6547% статутного капіталу Емітента. 
KfW (ФРН) володіє 39,1284% статутного капіталу Емітента. 

 
7. Відомості про депозитарій цінних паперів 

 
Банком укладено Договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е391/10 від 08.02.2010 

р. з депозитарієм Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889, місце та дата проведення державної реєстрації – 
Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація 14.05.2008 р., місцезнаходження: 
м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г, тел.585-42-41. Ліцензія ДКЦПФР на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 498004 від 
19.11.2009 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 623427, видане 12.11.2009 року 
Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією. 

Телефон – (044) 585 42 40; факс – (044) 585 42 40 
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8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у Проспекті емісії 
 
Пономаренко Віктор Вікторович, громадянин України, Перший заступник Голови Правління Банку. 
Смолінський Валерій Вікторович, громадянин України, головний бухгалтер Банку. 
 
Аудиторська фірма: 

• Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ», 
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0701 видане 
Аудиторською Палатою України згідно рішення № 98 від 26 січня 2001 р. (термін дії 
Свідоцтва продовжено до 04.11.2015 р.); Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що 
здійснюють діяльність на ранку цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку 22.02.2007 року: серія та номер Свідоцтва АБ 000105, внесено до 
реєстру відповідно до рішення Комісії від 22.02.2007 р. № 386. Місцезнаходження: 04053, м. 
Київ, вул. Некрасівська, 3, телефон/ факс: (044)235-78-55, місце і дата державної реєстрації 
– Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація 26.04.1995 р., свідоцтво про 
державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 794142. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 22964908. 

• Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «РСМ АПіК» Свідоцтво про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0084 видане Аудиторською 
Палатою України 31 березня 1994 р. (термін дії Свідоцтва продовжено до 04.11.2015 р.); 
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ранку цінних 
паперів: серія та номер Свідоцтва АБ 000797, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, відповідно до рішення Комісії від 08.09.2008 р. № 993. 
Місцезнаходження: Україна, 03151, м. Київ, вул. Донецька 37/19, телефон/факс: (044) 244-76-
62, 501-59-34. Місце і дата державної реєстрації – Подільська районна в м. Києві державна 
адміністрація, 22.02.1994 р., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 
№ 096907. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21500646  

• Товариство з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги ». Свідоцтво 
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3516 видане Аудиторською 
Палатою України згідно рішення № 144/6 від 27 січня 2005 р. (термін дії Свідоцтва 
продовжено до 24.12.2014 р.); Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють 
діяльність на ранку цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку 01.02.2007 року: серія та номер Свідоцтва АБ 000005. Місцезнаходження: 
01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А телефон/ факс: (044) 490-30-00, електронна адреса: 
http://www.ey.com.. Місце і дата державної реєстрації – Шевченківська районна в м. Києві 
державна адміністрація, 13.12.2004 р, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 
серії А00 № 010680. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33306921 

9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються 
цінні папери цього Емітента  

 
Цінні папери Емітента не мають обігу на біржах. 
 

10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, з якими укладено договір на 
проведення розміщення облігацій 

 
Емітентом планується укласти договір з організатором торгівлі Публiчним акцiонерним 

товариством "Фондова біржа "Перспектива" та Приватним акціонерним товариством «Фондова 
біржа ПФТС». 

 
Найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"; 
Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; 
Номери телефонів та факсів: +38 (056) 373-95-94; 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227; 
Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія 

А01 № 054880 видано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.01.2008 р., дата 
зміни Свідоцтва про державну реєстрацію 06.08.2009 р.; 
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Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 
483591, видана 31.08.2009 р., термін дії – до 24.03.2018 року. 

 
Найменування: Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»; 
Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 72, пер. 3, пов. 3; 
Номери телефонів та факсів: 277 50 00, 277 50 01; 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21672206;  
Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія 

А01 №647291  видано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, дата зміни 
Свідоцтва про державну реєстрацію 28.12.2009; 

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія AB 
#390872, видана 25.01.2010 р., термін дії – до 5.03.2019 року. 
 
11. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації 
Емітента.  

 
Облігації Емітента не включені до лістингу жодної з бірж. 



Реєстрація випуску облігацій та Проспекту емісії облігацій, що проводиться 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія 
вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у 
документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці 
документи. 

 
Я, Пономаренко Віктор Вікторович, Перший Заступник Голови Правління Публічного 

акціонерного товариства «ПРОКРЕДИТ БАНК», підтверджую дані цього Проспекту емісії. 
 

 
__________________________ В.В. Пономаренко  
 
 
Я, Смолінський Валерій Вікторович, головний бухгалтер Публічного акціонерного 

товариства «ПРОКРЕДИТ БАНК», підтверджую дані цього Проспекту емісії. 
 
 

__________________________ В.В. Смолінський 
 

 
Я, Мельник Віктор Олексійович, директор ТОВ «АФ «УКРАУДИТ ХХІ», підтверджую дані 

цього Проспекту емісії. 
 

__________________________ В.О. Мельник  
 

 
 Від імені ТОВ Аудиторської фірми "РСМ АПіК": 
 

Підтверджую, що ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Банку за 2008 рік, стосовно 
якої був наданий висновок від 27 квітня 2009 року. Ми підтверджуємо достовірність даних, викладених у 
фінансовій звітності Банку, з урахуванням інформації, наведеної у висновку аудитора. Наведена інформація 
повинна розглядатись у поєднанні з фінансовою звітністю Банку та нашим аудиторським висновком щодо цієї 
фінансової звітності. Вищезазначена перевірка проводилась відносно фінансової звітності станом на 31 
грудня 2008 р., та за рік, що закінчився 31 грудня 2008 року. 

Президент товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторської фірми "РСМ АПіК" 

__________________________ Т.О. Бернатович 

 
Від імені ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги»: 

 
Як вказано у нашому аудиторському висновку від 27 квітня 2010 року, нами було здійснено аудит 

окремої фінансової звітності АТ "ПроКредит Банк", яка була підготовлена відповідно до нормативних вимог 
щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України за станом на 31 грудня 
2009 року та за період, що закінчився зазначеною датою. Ми підтверджуємо, що Баланс АТ "ПроКредит Банк" 
за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року, Звіт про фінансові результати та Звіт про рух коштів за період, 
що закінчився 31 грудня 2009 року, як вказано на сторінках 25-26, відповідають, в усіх суттєвих аспектах, 
фінансовій звітності АТ "ПроКредит Банк" з якої вони були отримані.  

Для кращого розуміння фінансового стану АТ "ПроКредит Банк" та результатів його операцій за рік, що 
закінчився 31 грудня 2009, наданий баланс, звіт про фінансові результати та звіт про рух грошових коштів, 
мають розглядатися разом з окремою річною фінансовою звітністю, з якої вони були отримані, та висновком 
незалежних аудиторів щодо окремої річної фінансової звітності.  
 

__________________________ Ю.С. Студинська, Партнер 
 

 
Я, Стеценко Костянтин Вікторович, директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», погоджую дані цього Проспекту 
емісії. 

 
__________________________ К.В. Стеценко  
 



 


