Титульний аркуш
29.01.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
В.о. Голови Правлiння
(посада)

Голяк С.Є.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2020 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21570492
4. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Дiлова 9А
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 205-41-80, 044 205-41-80
6. Адреса електронної пошти: bank@iboxbank.online
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://www.iboxbank.online/ua/promizh
na_zvitnist_emitenta.html

29.01.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
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виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента не заповнювалася, оскiльки не є
обов'язковою для звiту за 4 квартал .

X

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнено,
оскiльки емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнено, оскiльки емiтент здiйснює
банкiвську дiяльнiсть.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнено, оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi
папери.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнено, оскiльки Банк не
випускав зазначенi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнено, оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi
папери
Iнформацiя про участь емiтента у юридичних особах не заповнена, оскiльки Банк не здiйснює
такої участi.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась, оскiльки посада
корпоративного секретаря в Банку вiдсутня.
Iнформацiя про вчинення значних правочинiв- емiтент у звiтному перiодi не вчиняв значнi
правочини.
Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не
заповнювалась, оскiльки, такi правочини не вчинялися.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, про конвертацiю цiнних
паперiв, про замiну управителя, про керуючого iпотекою, про трасформацiю (перетворення)
iпотечних активiв, про змiни в реєстрi забезпечення iппотечних сертифiкатiв за кожним
консолiдованим боргом, про iпотечне покриття, про замiну фiнансової установи, яка здiйснює
обслуговування iпотечних активiв вiдсутня, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуск
боргових цiнних паперiв, iпотечних сертифiкатiв та уповноваженим органом емiтента не
приймалося рiшення про конвертацiя цiнних паперiв.
Iнформацiя про промiжну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) вiдсутня,
оскiльки Банк не здiйснює забезпечення випуску цiнних паперiв.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнений - емiсiя цiльових облiгацiй не здiйснювалась.
Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi не заповнювалась, оскiльки не є обовязковою для промiжного звiту
емiтента за 4 квартал 2020 року.
Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi аудитором не проводився. У зв'язку з
цим, твердження щодо промiжної iнформацiї також вiдсутнє.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"
2. Дата проведення державної реєстрації
24.12.1993
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
200004100
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
243
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - iншi види грошового посередництва
9. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв;Рада Банку;Виконавчий орган;
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Дробот Володимир Iванович
Березовський Євгенiй Наумович
Семененко Микола Олександрович
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЬФА КРОС"
Хмельов Iгор Якович
Смалiй Олександр Володимирович
Путятiн Олексiй Юрiйович
Шевцова Альона Володимирiвна

Україна, м. Київ Сiм`ї Соснiних 11, 1
поверх лiтера А, 03134
-

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа
39724812
-

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ГУНБУ, МФО
2) IBAN
UA87300001000
3) поточний рахунок
UA87300001000
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
J.P.MORGAN CHASE BANK, NEW YORK, USA: UKRGASBANK JSB, KYIV, UKRAINE:
JSC IBOX BANK, KYIV, UKRAINE, SWIFT AGCBUAUK, МФО
5) IBAN

UA233204780000000001600001905
6) поточний рахунок
UA233204780000000001600001905

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть депозитарної
установи
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть iз
зберiгання активiв iнститутiв
спiльного iнвестування.
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть
торгiвлi цiнними
паперами.Брокерська дiяльнiсть
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть
торгiвлi цiнними
паперами.Дилерська дiяльнiсть
Опис
Надання банкiвських послуг
Опис
Генеральна лiцензiя на
здiйсненя валютних операцiй

Номер
ліцензії
2
1552

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
дії ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
3
4
5
20.08.2013
НКЦПФР

Термiн дiї лiцензiї - необмежено.
1552
20.08.2013

НКЦПФР

Термiн дiї лiцензiї - необмежено.
918
09.10.2012

НКЦПФР

Термiн дiї лiцензiї - необмежено.
918
09.10.2012

НКЦПФР

Термiн дiї лiцензiї - необмежено.
53
26.07.2016
НБУ
Термiн дiї лiцензiї - необмежено. Лiцензiя надає право надавати
банкiвськi послуги, що визначенi частиною 3 ст. 47. Закону України "
Про Банки та банкiвську дiяльнiсть"
53-3
10.08.2016
НБУ

Термiн дiї лiцензiї - необмежено. Лiцензiя надає право на здiйснення
ввалютних операцiй згiдно додатку.
Додаток до Генеральної лiцензiї
53-3
10.08.2016
НБУ
валютних операцiй
Термiн дiї лiцензiї - необмежено. Лiцензiя надає право на здiйснення
Опис
ввалютних операцiй згiдно додатку.
Опис

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кiвак Заряна Вiкторiвна
3. Рік народження
1986
4. Освіта

Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана, рiк
закiнчення- 2009р., спецiальнiсть - <Банкiвська справа", квалiфiкацiя- <Магiстр з банкiвської
справи>
5. Стаж роботи (років)
14
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, Т.в.о. Голови Правлiння АТ "Айбокс Банкк", (код
ЄДРПОУ: 21570492, мiсцезнаходження, м. Київ, вул. Дiлова 9А)
7. Опис
Вiдповiдно до рiшення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" вiд 03.12.2020 року (Протокол №77)
призначено (переведено) на посаду Заступник Голови Правлiння Кiвак Заряну Вiкторiвну (згоди
на розкриття паспортних даних не надала) з 04.12.2020 р.
Акцiями АТ "АЙБОКС БАНК" - не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня. Iнформацiя про строк, на який призначено особу - не визначено.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з 03.06.2020 по 03.12.2020 Тимчасово виконуюча обов'язкiв Голови Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК"
з 13.10.2017 по 02.06.2020 - Вiдповiдальний працiвник за здiйсненя фiнансовог монiторингу,
член Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК"
з 27.02.2017 по 13.10.2017 - Начальник управлiння комплаєнс в АТ "БАНК СIЧ" з 22.09.2016 по
24.02.2017 - Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу, вiдповiдальний працiвник - член
Правлiння в АТ"ЄПБ" з 03.03.2014 по 21.09.2016 - Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу,
вiдповiдальний працiвник - член Правлiння ПАТ "IНВЕСТИЦIЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК"
1. Посада
Член Ради Банку - Секретар Ради Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Лукашенко Олександр Олександрович
3. Рік народження
1970
4. Освіта
Вища, Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка, спецiальнiсть: правознавство
5. Стаж роботи (років)
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Генеральна прокуратура України, 00034051, посада: Заступник Начальника
Департаменту нагляду за додержанням законiв у кримiнальному провадженнi та координацiї
правоохороннної дiяльностi,начальником управлiння нагляду за додержанням законiв
Нацiональною полiцiєю України.
7. Опис
Для приведення кiлькiсного складу Ради Банку у вiдповiднiсть до вимог законодавства
рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Протокол № 6 вiд 18.12.2020 року обрано
Членом Ради АТ "АЙБОКС БАНК" Лукашенка Олександра Олександровича (посадова особа не
надала дозволу на розкриття паспортних даних). Вiдповiдно до рiшення засiдання Ради Банку
вiд 21.12.2020 року, Протокол №80 Лукашенка Олександра Олександровича обрано Секретарем
Ради Банку. Лукашенко О.О. - Представник акцiонера ТОВ "АЛЬФА КРОС", що володiє 6 403
505 шт. акцiй АТ "АЙБОКС БАНК" Лукашенко О.О. - непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi Банку - не володiє. Посадова особа

призначена на посаду строком на три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi
посади: 20.11.2015 - 01.08.2016 Начальник вiддiлу нагляду за додержанням законiв про
проведення оперативно-розшукової дiяльностi управлiння нагляду за додержанням законiв
Нацiональною полiцiєю Департаменту нагляду у кримiнальному провадженнi, Генеральна
прокуратура України 01.08.2016 - 24.12.2019 Заступник Начальника Департаменту нагляду за
додержанням законiв у кримiнальному провадженнi та координацiї правоохороннної
дiяльностi,начальником управлiння нагляду за додержанням законiв Нацiональною полiцiєю
України, Генеральна прокуратура України; з 20.01.2020 - Радник Голови Правлiння баку АТ
"АЙБОКС БАНК"

1. Посада
Член Ради Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Мельниченко Володимир Вiталiйович
3. Рік народження
1990
4. Освіта
Вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, рiк закiнчення 2013
р., спецiальнiсть "Економiчна теорiя" , квалiфiкацiя "Магiстр економiки".
5. Стаж роботи (років)
14
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ <Артем - Банк>,, 26253023, посада: головний спецiалiст управлiння розвитку та
координацiї мережi вiддiлень.
7. Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Протокол № 6 вiд 18.12.2020 року
обрано Членом Ради АТ "АЙБОКС БАНК" (незалежний Член Ради Банку) Мельниченко
Володимира Вiталiйовича (посадова особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних).
Мельниченко В.В. - непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в
статутному капiталi Банку - не володiє. Посадова особа призначена на посаду строком на три
роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з 01.10.2013р. - 30.06.2015р., економiст
вiддiлу операцiйної дiяльностi Дарницького вiддiлення м. Київ № 1100 ПАТ "Банк Форум",з
03.11.2015 р. - по даний час, головний спецiалiст управлiння розвитку та координацiї мережi
вiддiлень ПАТ "Артем - Банк"

1. Посада
Член Ради Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Суслов Вiктор Iванович
3. Рік народження
1955
4. Освіта

Вища, Харкiвський нацiональний унiверситет iм. Каразiна,спецiалiсть: економiст,
викладач полiтичної економii
5. Стаж роботи (років)
34
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Мiнiстерство закордонних справ України, 00026620,
посада: радник-посланник
посольства України в Росii
7. Опис
Для приведення кiлькiсного складу Ради Банку у вiдповiднiсть до вимог законодавства,
рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Протокол № 6 вiд 18.12.2020 року, обрано
Членом Ради (Незалежний директор) АТ "АЙБОКС БАНК" Суслова Вiктора Iвановича
(посадова особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних).
Суслов В.I. - непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в
статутному капiталi Банку - не володiє.
Посадова особа призначена на посаду строком на три роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв не працював.

1. Посада
Член Ради Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Демиденко Олександр Миколайович
3. Рік народження
1965
4. Освіта
Вища, Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка, спецiальнiсть - <прикладна
математика"
5. Стаж роботи (років)
34
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, посада: Члени Ради (незалежний директор)
7. Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Протокол № 6 вiд 18.12.2020 року
обрано Членом Ради (незалежний директор) АТ "АЙБОКС БАНК" Демиденка Олександра
Миколайовича (посадова особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Демиденко
О.М. - непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному
капiталi Банку - не володiє. Посадова особа призначена на посаду строком на три роки. Iншi
посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 1992-2016р. приватний
пiдприємець; АТ "Айбокс банк", - Член Ради (незалежний директор) з 04.09.2019 р.
1. Посада
Голова Ради Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Зварич Вiталiй Володимирович
3. Рік народження

1981
4. Освіта
Вища, Херсонський державний унiверситет
5. Стаж роботи (років)
17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, посада:Голова Ради Банку АТ "АЙБОКС БАНК".
7. Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Протокол № 6 вiд 18.12.2020 року
обрано Членом Ради АТ "АЙБОКС БАНК" Зварича Вiталiя Володимировича (посадова особа не
надала дозволу на розкриття паспортних даних). Вiдповiдно до рiшення засiдання Ради Банку
вiд 21.12.2020 року, Протокол №80 Зварича Вiталiя Володимировича обрано Головою Ради
Банку. Зварич В.В. - Представник акцiонера Шевцової А.В., що володiє 12 775 000 шт. акцiй АТ
"АЙБОКС БАНК"
Зварич В.В. - непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в
статутному капiталi Банку - не володiє. Посадова особа призначена на посаду строком на три
роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: 24.10.2014-11.09.2015, Державна
екологiчна iнспекцiя у м. Києвi, головний спецiалiст з питань запобiгання та виявлення корупцiї
14.09.2015-18.04.2016- Українське державне пiдприємство поштового тзвязку "Укрпошта",
директор з питань дiяльностi фiлiалiв 15.08.2019-ТОВ "Ютрейд" по теперiшнiй час. З
27.11.2019р. - 18.12.2020 р. займав посаду Члена Ради Банку АТ "АЙБОКС БАНК"., з 18.12.2020
- по теп.час - Голова Ради АТ "АЙБОКС БАНК".
1. Посада
Член Правлiння - Директор казначейства
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Гармаш Свiтлана Євгенiвн
3. Рік народження
1983
4. Освіта
Вища, Київський унiверситет будiвництва i архiтектури
5. Стаж роботи (років)
17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, Начальник управлiння дилiнгу
7. Опис
Вiдповiдно до рiшення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" вiд 03.06.2020 (протокол № 33) обрано
(призначено) до складу Правлiння членом Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" Директора
казначейства Гармаш Свiтлану Євгенiвну з 04.06.2020р..
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. iдомостi про заробiтну плату
працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно
внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягають розголошенню. На пiдставi цього згоди посадової
особи про оприлюднення розмiру її заробiтної плати не отримано.
Строк, на який призначено (обрано) особу: невизначено.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:

29.08.2014-21.10.2016р.- ТОВ "ПОСТ ФIНАНС" - Головний бухгалтер.
17.01.2017 по 15.06.2017р. ТОВ "ПОСТ ФIНАНС" - Головний бухгалтер,
20.06.2017р.- 16.03.2018р. ТОВ "ЛЕОГЕЙМIНГ" , Начальник фiнансового вiддiлу,
16.10.2018-29.112019р. ТОВ "ЛЕОПАРТНЕРС" - начальник фiнансового вiддiлу
06.12.2019 - по 03.06.2020р. - начальник управлiння дилiнгу АТ "АЙБОКС БАНК"
03.06.2020 - член Правлiння, начальник управлiння дилiнгу АТ "АЙБОКС БАНК"

1. Посада
Член Правлiння - В.о. Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Голяк Свiтлана Євгенiвна
3. Рік народження
1977
4. Освіта
Вища, Український державний унiверситет харчових технологiй
5. Стаж роботи (років)
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, посада: Начальник служби фiнансового монiторингу,
член Правлiння
7. Опис
Вiдповiдно до рiшення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" вiд 03.12.2020 року (Протокол №77) у
зв'язку iз переведенням тимчасово виконуючого обов'язкiв Голови Правлiння АТ "АЙБОКС
БАНК" Кiвак Заряни Вiкторiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надала) на посаду
Заступника Голови Правлiння виникла необхiднiсть про тимчасове покладання обов'язкiв
Голови Правлiння на члена Правлiння банку, Начальника департаменту фiнансового
монiторингу та валютного контролю Голяк Свiтлану Євгенiвну (згоди на розкриття паспортних
даних не надала) з 04.12.2020 р.
Акцiями АТ "АЙБОКС БАНК" - не володiє.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Iнформацiя про строк, на який призначено особу - не визначено.
Протягом останнiх п'яти рокiв С.Є.Голяк обiймала наступнi посади:
з 10.07.2020 по 03.12.2020 - Вiдповiдальний працiвник за здiйсненя фiнансового монiторингу,
член Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК";
з 25.11.2019 по 08.07.2020 - Вiдповiдальний працiвник за здiйснення фiнансового монiторингу,
член Правлiння в АТ "КРИСТАЛБАНК";

з 13.04.2017 по 03.05.2019 - Начальник Вiддiлу фiнансового монiторингу ПАТ "ВТБ-БАНК";
з 22.06.2016 по 12.04.2017 - Вiдповiдальний працiвник за здiйснення фiнансового монiторингу,
член Правлiння ПАТ "АЙБОКС БАНК", заступник начальника Вiддiлу
фiнансового монiторингу;
з 08.08.2014 по 21.06.2016 - Начальник Управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння
ПАТ "БАНК "ЮНIСОН"

1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кiньколих Тетяна Миколаївна
3. Рік народження
1971
4. Освіта
Вища, Київський державний економiчний унiверситет, рiк закiнчення- 1993р.,
спецiальнiсть- "Економiка i соцiологiя працi", квалiфiкацiя - "Спецiалiст"
5. Стаж роботи (років)
30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, посада: Т.в.о. Головного бухгалтера
7. Опис
Вiдповiдно до рiшення Ради Банку (Протокол №101 вiд 06.04.2017р.) Кiньколих Тетяну
Миколаївну було призначено на посаду Головного бухгалтера ПАТ "Айбокс Банк" з 10.04.2017
року. До погодження Нацiональним банком України на посаду головного бухгалтера була
призначена Т.в.о. Головного бухгалтера ПАТ <Айбокс Банк>.
Вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 16.06.2017р. та Наказу Т.в.о. Голови
Правлiння ПАТ "Айбокс Банк" за №191-К вiд 16.06.2017р. Кiньколих Тетяну Миколаївну
призначено на посаду Головного бухгалтера Банку з 19.06.2017р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв займала наступнi посади: з 20.11.2009р.-06.11.2014р. Головний
бухгалтер ПАТ "ФIНЕКСБАНК" , з 11.11.2014р.-28.03.2017р. Головний бухгалтер ПАТ "БГ
Банк".
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Таранюк Олександр Володимирович
3. Рік народження
1977
4. Освіта

Вища, Академiя Служби безпеки України, правознавство, юрист iз знанням французької
мови
5. Стаж роботи (років)
17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Банк Фамiльний", 20042839, Начальник управлiння безпеки та iнфраструктури
7. Опис
Вiдповiдно до рiшення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" 26.11.2020 (протокол № 75) обрано
(призначено) членом Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК" Начальника управлiння iнформацiйної
безпеки Таранюка Олександра Володимировича з 30.11.2020р. Часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вiдповiдно до
Статуту АТ "АЙБОКС БАНК" до виключної компетенцiї Ради Банку належить, зокрема,
питання призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння. Непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який призначено (обрано) особу:
невизначено. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 09.10.2008 по
02.04.2014р. ВАТ "Унiверсал банк" - Начальник управлiння по роботi з проблемними активами,
17.04.2014 по 27.12.2019р. ПАТ "Банк Фамiльний" - Начальник управлiння безпеки та
iнфраструктури, 08.09.2020 по теперешнiй час АТ "АЙБОКС БАНК" - Начальник управлiння
iнформацiйної безпеки.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
03.11.2016 108/1/2016

Опис
27.12.2019

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000066153

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
1,18
16949500
200004100
100
проста
рні іменні
0
бездокумент
арна іменна
Протягом звiтного перiоду рiшення про додаткову емiсiю ацкiй не приймалось. Фактiв лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi не було.
Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшньому ринках, не здiйснюється.
Акцiї банку включенi до бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.
78/1/2019-Т

Нацiональна комiсiя з
UAT00000261
Акція
Бездокумента
1,18
10000000
200004100
49,9
цiнних паперiв та
3
проста
рні іменні
0
фондового ринку
бездокумент
України
арна іменна
Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв Банку, якi вiдбулись 25 вересня 2019року, прийнято рiшення збiльшити розмiр
Статутного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" , який складає 200 004 100грн. (двiстi мiльйонiв
чотири тисячi сто гривень 00 копiйок) до 300 004 100 гривень 34 копiйок(триста мiльйонiв чотири тисячi сто гривень 34 копiйок) шляхом
розмiщення додаткових 84 745 763 штук простих iменних акцiй АТ "АЙБОКС БАНК" iснуючої номiнальної вартостi рiвної 1,18 грн. (одна
гривня вiсiмнадцять копiйок) за рахунок додаткових внескiв (без здiйснення публiчної пропозицiї). Загальна номiнальна вартiсть акцiй, якi
планує розмiстити Банк, становить 100 000 000,34 (сто мiльйонiв гривень 34 копiйки) грн.
Випуск було зареєстровано Нацiональною комiсiєю по цiнним паперам та фондового ринку 27 грудня 2019р. Згiдно з Рiшення про
випуск акцiй АТ "АЙБОКС БАНК" затвердженого позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв вiд 25.09.2019р., розмiщення
здiйснюватиметься в один етап та триватиме з 24.04.2020 року по 23.06.2020 року включно.
Станом на 31 грудня 2020 року статутний капiтал Банку у виглядi приватного акцiонерного товариства становить 200 004 тис.грн.
та представлений у виглядi простих iменних акцiй в кiлькостi 169 495 тис. штук, номiнальна вартiсть однiєї акцiї складає 1,18 грн.
Усi простi акцiї мають рiвнi права голосу, а також рiвнi права на отримання дивiдендiв i повернення капiталу. Згiдно з рiшеннями загальних
зборiв акцiонерiв АТ "АЙБОКС БАНК" дивiденди за 2019 рiк не нараховувалися.

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

1
1

2
21.10.2020

3
Рада Банку

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

4
141 374,15

5
1 215 935

Співвідношен
ня ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину, з
вартістю
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

6
11,63

Предмет
правочину

7
придбання
цiнних
паперiв, а саме
ОВДП, якi
номiнованi в
iноземнiй
валютi (Код
ISIN
UA400021150
2)

Дата
вчинення
правочину

8
22.10.2020

Дата розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
надання згоди на
вчинення значних
правочинів у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
комісії з цінних
паперів та
фондового ринку
або через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
9
23.10.2020

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена особлива
інформація про
прийняття рішення
щодо надання згоди
на вчинення
значних правочинів

10
https://iboxbank.online
/ua/osobliva_informatsi
ya.html

Опис:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом засiдання Ради Банку №
68 вiд 21.10.2020р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину - придбання цiнних паперiв, а саме ОВДП, якi
номiнованi в iноземнiй валютi (Код ISIN UA4000211502). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства : 141374,15
тис.грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 215 935 тис.грн.; Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 11,63%; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення

приймається загальними зборами) рiшення приймалося Радою АТ "АЙБОКС БАНК"; Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" та "проти"
прийняття рiшення, якщо рiшення приймається наглядовою радою i така наглядова рада правомочна приймати такi рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається
наглядовою радою): "за" - 5, "проти" - 0, утримались - 0; Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом не передбаченi.
2
21.10.2020
Рада Банку
126 500
1 215 935
10,4
придбання
21.10.2020
23.10.2020
https://iboxbank.online
цiнних
/ua/osobliva_informatsi
паперiв, а саме
ya.html
ОВДП, якi
номiнованi в
iноземнiй
валютi (Код
ISIN
UA400020498
6)
Опис:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом засiдання Ради Банку №
68 вiд 21.10.2020р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину - придбання цiнних паперiв, а саме ОВДП, якi
номiнованi в iноземнiй валютi (Код ISIN UA4000204986). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства : 126500,00
тис.грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 215 935 тис.грн.; Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 10,40%; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення
приймається загальними зборами) рiшення приймалося Радою АТ "АЙБОКС БАНК"; Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" та "проти"
прийняття рiшення, якщо рiшення приймається наглядовою радою i така наглядова рада правомочна приймати такi рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається
наглядовою радою): "за" - 5, "проти" - 0, утримались - 0; Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом не передбаченi.
3
18.12.2020
Загальнi збори
125 097 000
1 215 935
102,88
розмiщення
18.12.2020
22.12.2020
https://iboxbank.online
акцiонерiв
коштiв
/ua/osobliva_informatsi
шляхом
ya.html
придбання
депозитних
сертифiкатiв
Нацiонального
банку України
Опис:
Дата прийняття рiшення щодо схвалення значних правочинiв АТ "АЙБОКС БАНК" по операцiям з розмiщення коштiв шляхом придбання депозитних сертифiкатiв
Нацiонального банку України, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв №6 вiд 18.12.2020р. було прийнято
рiшення про схвалення значних правочинiв АТ "АЙБОКС БАНК" по операцiям з розмiщення коштiв шляхом придбання депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку
України за перiод з 01.01.2019 по 18.12.2020. Предмет правочину - розмiщення коштiв шляхом придбання депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України;
Розмiщення коштiв шляхом придбання депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України здiйснюється згiдно заяви про приєднання до Єдиного договору банкiвського
обслуговування вiд 08.07.2020 № 230/40181. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства : 125 097 000,00 тис.
грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 215 935 тис.грн.; Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 102,88%; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення
приймається загальними зборами): -кiлькiсть голосуючих акцiй - "за" 109190500 шт., проти -0 шт., утрималися -0 шт. -загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 495 000 шт.,
-кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 109190500 шт. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом

не передбаченi.
4

18.12.2020

Загальнi збори
акцiонерiв

24 318,7

1 215 935

50

придбання
депозитних
сертифiкатiв
Нацiонального
банку в
рамках
Єдиного
договору
банкiвського
обслуговуванн
я, укладеного
з
Нацiональним
банком
України

18.12.2020

22.12.2020

https://iboxbank.online
/ua/osobliva_informatsi
ya.html

Опис:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом Загальних зборiв
акцiонерiв № 6 вiд 18.12.2020р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину - придбання депозитних сертифiкатiв
Нацiонального банку в рамках Єдиного договору банкiвського обслуговування, укладеного з Нацiональним банком України, та вчинення Банком правочину щодо цього
договору Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства : 24318,7 Вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi - 1215935 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): -50 % Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами): -кiлькiсть голосуючих
акцiй - "за" 109 190 500 шт., проти -0 шт., утрималися -0 шт. -загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 169 495 000шт., -кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у загальних зборах - 109 190 500 шт. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом не передбаченi.

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про
загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
Дата випуску
1
27.11.2017

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
2
НКЦПФР

Вид цінних паперів
3
Акція проста
бездокументарна
іменна

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Найменування
органу, що наклав
обмеження

4
UA4000066153

5
Голосiївськийрайон
ний суд м.Києва

Характеристика обмеження

Строк обмеження

6
Акцiї АТ "АЙБОКС БАНК"
(мiжнародний iдентифiкацiйний
номер UA4000066153) в кiлькостi 10
376 500 шт., (iдентифiкацiйний
код:2720724854, знерухомленi
22.03.2019 року. Згiдно Ухвали про
забезпечення позову Голосiївського
районного суду м. Києва щодо
вказаних акцiй заборонено
здiйснювати будь-якi облiковi
операцiї, якi призводять до змiни
кiлькостi цiнних паперiв та/або змiни
прав на цiннi папери, у тому числi,
операцiї iз списання, переказу, тощо,
а також заборонено здiйснювати
операцiї переведення прав на цiннi
папери з метою їх зарахування у
цiнних паперах цього самого
депонента в iншiй депозитарнiй
установi та накладено арешт.

7
необмежений

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєст
рації
випус
ку

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій
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Опис:
Акцiї АТ "АЙБОКС БАНК" (мiжнародний iдентифiкацiйний iменна Києва номер UA4000066153) в кiлькостi 10 376 500 шт., (iдентифiкацiйний код:

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за
результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

2720724854,знерухомленi 22.03.2019 року. Згiдно Ухвали про забезпечення позову Голосiївського районного суду м. Києва щодо вказаних акцiй заборонено здiйснювати
будь-якi облiковi операцiї, якi призводять до змiни кiлькостi цiнних паперiв та/або змiни прав на цiннi папери, у тому числi, операцiї iз списання, переказу, тощо, а також
заборонено здiйснювати операцiї переведення прав на цiннi папери з метою їх зарахування у цiнних паперах цього самого депонента в iншiй депозитарнiй установi та
накладено арешт.

ХV. Проміжний звіт керівництва
Протягом 4 кварталу 2020 року Банк адаптує стратегiю до поточних умов дiяльностi в умовах
продовження карантинних заходiв на територiї України, попри це корпоративний бiзнес Банку
демонструє стабiльнi результати, пiдтверджуючи правильнiсть обраної стратегiї ведення
бiзнесу. Фiнансовими послугами та продуктами Банку успiшно користуються представники
середнього бiзнесу.
АТ "АЙБОКС БАНК" отримав статус принципального члена (principal member) мiжнародної
платiжної системи Visa. Ця подiя є одним з ключових етапiв розвитку свого
iнтернет-еквайрингу. Це розширює можливостi по роботi з розрахунками i дає доступ до нових
можливостей платiжних систем, насамперед - iнтернет-еквайрингу.
Клiєнти-юрособи Банку зможуть отримати доступ до нових продуктiв, технологiй та експертизи
Visa, що дає банку можливiсть розширити спектр обслуговування ключових клiєнтiв.
Клiєнти-фiзособи отримають доступ до всiх можливостей карткових продуктiв Visa в офлайнi i
особливо в онлайнi.
Полiтика управлiння ризиками Банку передбачає виявлення, оцiнку та мiнiмiзацiю ризикiв.
Основнi банкiвськi ризики (кредитний, процентний, валютний ризик, ризик лiквiдностi, тощо) в
Банку є контрольованими та не несуть критичного характеру. Полiтика Банку щодо управлiння
ризиками дозволяє виявляти та аналiзувати перерахованi вище типи ризикiв, встановлювати
лiмiти i проводити вiдповiдний монiторинг на постiйний основi.
Щодо опису невизначеностей, то на дiяльнiсть АТ "АЙБОКС БАНК", може мати вплив
прийняття законiв та пiдзаконних нормативно-правових актiв, якi змiнюють правовий статус або
умови здiйснення дiяльностi АТ "АЙБОКС БАНК" на ринку цiнних паперiв та ринку
банкiвських послуг.

