Титульний аркуш
28.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№3
(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).
Корпоративний секретар
(посада)

Буцька Т.П.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2021 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

28.01.2022

(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,

X
X
X

X
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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 заповнено, оскiльки подання
подiбної iнформацiї за 4 квартал нормативними документами не вимагається;

X

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнено, оскiльки емiтент не розкривається, оскiльки
Банк не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
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.
IIнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб,
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини,
iснування яких створює заiнтересованiсть не заповнювалась, оскiльки, такi правочини не
вчинялися.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв / Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть
голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй,
права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не
заповнювалась, оскiльки, обмеження вiдсутнi.
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, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку, не надається, оскiльки Банк складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд
24.10.2011 р. (зi змiнами)). - Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не надається, оскiльки надання такої
iнформацiї за 4 кв. не вимагається. - Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi,
пiдготовлений аудитором (аудиторської компанiєю) не надається, оскiльки такий огляд не
проводився. - Твердження щодо промiжної iнформацiї не надається, оскiльки надання такої
iнформацiї за 4 кв. не вимагається.

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)
281361700
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)
386
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
Путятiн Олексiй Юрiйович
Шевцова Альона Володимирiвна

-

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа
-

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

Номер

Дата

Орган державної влади, що

Дата

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
ринках капiталу з торгiвлi
фiнансовими iнструментами, що
передбачає брокерську
дiяльнiсть
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
ринках капiталу з торгiвлi
фiнансовими iнструментами, що
передбачає дилерську дiяльнiсть
Опис
Надання банкiвських послуг
Опис
Генеральна лiцензiя на
здiйсненя валютних операцiй

ліцензії

видачі

видав ліцензію

2
1552

3
20.08.2013

4
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

закінчення
дії ліцензії
(за
наявності)
5

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.
Субброкерська
420
01.07.2021
НКЦПФР
дiяльнiсть
Опис
Термiн дiї лiцензiї - необмежено.
Опис

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Мельник Петро Петрович
3. Рік народження
1982
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)

10
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЛЬПАРI БАНК", 38377143, Заступник Голови Правлiння
7. Опис
Радою АТ "АЙБОКС БАНК" 28 травня 2021 року прийнято рiшення (Протокол 29 вiд
28.05.2021 р.) про змiну складу посадових осiб, а саме: призначити Мельника Петра Петровича
(особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала) на посаду голови правлiння АТ
"АЙБОКС БАНК" з 01 червня 2021 року.
Акцiями АТ "АЙБОКС БАНК" - не володiє.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 25.05.2021 Правлiння
Нацiонального банку України прийняло рiшення погодити Мельника П.П. як кандидата на
посаду голови правлiння АТ "АЙБОКС БАНК"
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:
15.10.2012 - 14.01.2018 Начальник управлiння розвитку банку в АТ "БАНК СIЧ", 15.01.2018
переведено на посаду Голова Правлiння АТ "БАНК СIЧ" по 08.02.2019 р.;
12.02.2019 - 27.08.2019 Заступник Голови Правлiння в АТ "АЛЬПАРI БАНК", 28.08.2019
переведено на посаду Голови Правлiння АТ "АЛЬПАРI БАНК" по 14.05.2021 р.

1. Посада
Заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Наконечний Ростислав Михайлович
3. Рік народження
1978
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АСОЦIАЦIЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКIВ, 21562073, Керiвник групи радникiв
7. Опис
Вiдповiдно до рiшення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" вiд 31.08.2021 (Протокол № 48)
призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК"
Наконечного Ростислава Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надав) з
01.09.2021 р.
Акцiями АТ "АЙБОКС БАНК" - не володiє.

Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у зв'язку з виробничою
необхiднiстю та вiдповiдно до Протоколу Ради Банку № 48 вiд 31.08.2021 р.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iнформацiя про строк, на який
призначено особу - не визначено.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади:
Сiчень 2021р. - червень 2021 р. Керiвник групи радникiв в Асоцiацiї українських банкiв України;
Квiтень 2010 р. - березень 2020 р. Заступник Голови Правлiння АТ "АСВIО БАНК".
1. Посада
Заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Козiй Людмила Євгенiвна
3. Рік народження
1981
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, Начальник управлiння мережею банку
7. Опис
Вiдповiдно до рiшення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" вiд 22.04.2021 (Протокол № 22)
призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ "АЙБОКС БАНК"
Козiй Людмилу Євгенiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надала) з 23.04.2021 р.
Акцiями АТ "АЙБОКС БАНК" - не володiє.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: за результатами розгляду поданого
пакету документiв та проведеної спiвбесiди Нацiональний банк України погодив Козiй Людмилу
Євгенiвну, як кандидата на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ
"АЙБОКС БАНК". 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:
27.10.2015 по 25.11.2016 - Начальник управлiння по роботi з VIP-клiєнтами департаменту
альтернативних продажiв, Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"Еталон";
28.11.2016 по 01.07.2020 - Начальник управлiння продажу банкiвських продуктiв департаменту
роздрiбних продуктiв, Публiчне акцiонерне товариство "Айбокс Банк"
перейменовано на Приватне акцiонерне товариство "АЙБОКС БАНК", 02.07.2020 переведена на
посаду Начальник управлiння мережею банку по 22.04.2021 р.
1. Посада

Заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кiвак Заряна Вiкторiвна
3. Рік народження
1986
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
17
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 Правлiння - Директор казначейства
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Гармаш Свiтлана Євгенiвна
3. Рік народження
1983
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
22
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 - Начальник управлiння iнформацiйної безпеки
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Таранюк Олександр Володимирович
3. Рік народження
1977
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
18
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.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові

Кiньколих Тетяна Миколаївна
3. Рік народження
1971
4. Освіта
Вища
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
Голова Ради Банку, представник акцiонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Зварич Вiталiй Володимирович
3. Рік народження
1981
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, Голова Ради Банку АТ "АЙБОКС БАНК".
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв (Протокол № 6 вiд 28.07.2021) прийнято
рiшення про обрання Зварича Вiталiя Володимировича (посадова особа не надала дозволу на
розкриття паспортних даних) Членом Ради Банку (представник акцiонера) з 29.07.2021 року.
Згiдно рiшення Ради Банку (Протокол 42 вiд 30.07.2021 р.) Зварича В.В. було обрано Головою
Ради Банку.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: в зв'язку iз приведенням
кiлькiсного складу ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки i банкiвську
дiяльнiсть. 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; 14.09.2015-18.04.2016Українське державне пiдприємство поштового тзвязку "Укрпошта", директор з питань
дiяльностi фiлiалiв; 15.08.2019- Директор ТОВ "Ютрейд"; З 27.11.2019р. - 28.07.2021 р., (з
урахуванням переобрання) займав посаду Члена Ради Банку АТ "АЙБОКС БАНК".

1. Посада
акцiонер, Член Ради Банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Шевцова Альона Володимирiвна
3. Рік народження
1987
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
12
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ЛЕОГЕЙМИНГ", 41931932, Директор
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв (Протокол № 6 вiд 28.07.2021) прийнято
рiшення про обрання Шевцової Альони Володимирiвни (посадова особа не надала дозволу на
розкриття паспортних даних) Членом Ради Банку з 29.07.2021 року. Шевчова А.В. є акцiонером
Банку та володiє часткою в статутному капiталi Банку у розмiрi 9,9792%. Згiдно рiшення Ради
Банку (Протокол 42 вiд 30.07.2021 р.) , Шевцову А.В. було обрано секретарем Ради Банку.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: в зв'язку iз приведенням
кiлькiсного складу ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки i банкiвську
дiяльнiсть. Шевцова А.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа призначена на посаду строком на три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв
обiймала наступнi посади: фiзична особа- пiдприємець, 20.07.2016 по 19.04.2018, Директор, ТОВ
"АЙГЕЙМ"; 09.02.2018 по 19.07.2018, Директор, ТОВ "ЛЕОГЕЙМИНГ";
01.03.2019 по теп.час. Директор, ТОВ "ФК ЛЕОГЕЙМIНГ ПЕЙ", з 30.04.2021 р.- 28.07.2021 р.
Член Ради Банку АТ "АЙБОКС БАНК".
1. Посада
Член Ради Банку, незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Мельниченко Володимир Вiталiйович
3. Рік народження
1990
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
9
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ АКБ "Аркада", 19361386, фахiвець управлiння адмiнiстративно-господарської
роботи
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв (Протокол № 6 вiд 28.07.2021) прийнято
рiшення про обрання Мельниченка Володимира Вiталiйовича (посадова особа не надала дозволу

на розкриття паспортних даних) Членом Ради Банку (незалежний член) з 29.07.2021 року.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: в зв'язку iз приведенням
кiлькiсного складу ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки i банкiвську
дiяльнiсть. 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.по
30.06.2015 р., економiст вiддiлу операцiйної дiяльностi Дарницького вiддiлення м. Київ № 1100
ПАТ "Банк Форум", з 03.11.2015 р. - 30.06.2018 р., головний спецiалiст управлiння розвитку та
координацiї мережi вiддiлень ПАТ "Артем - Банк"; 01.06.2018 р. - 30.07.2020 р., заступник
начальника вiддiлу реалiзацiї майна банку АТ " Родовiд банк" 11.12.2020 р. - по даний час
провiдний фахiвець управлiння адмiнiстративно-господарської роботи АТ АКБ "Аркада", з
27.04.2016р. - 28.07.2021 р. (з урахуванням переобрання) займав посаду Члена Ради Банку
(незалежний член) АТ "АЙБОКС БАНК".
1. Посада
Член Ради Банку, незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Суслов Вiктор Iванович
3. Рік народження
1955
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
34
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Мiнiстерство закордонних справ України, 00026620, радник-посланник посольства
України в Росii
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв (Протокол № 6 вiд 28.07.2021) прийнято
рiшення про обрання Суслова Вiктора Iвановича (посадова особа не надала дозволу на
розкриття паспортних даних) Членом Ради Банку (незалежний член) з 29.07.2021 року.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: в зв'язку iз приведенням
кiлькiсного складу ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки i банкiвську
дiяльнiсть. 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 обiймав наступнi посади: непрацював, та з 18.12.2020 по
28.07.2021 (з урахуванням переобрання) займав посаду Члена Ради Банку (незалежний член) АТ
"АЙБОКС БАНК".
1. Посада
Член Ради Банку, незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Демиденко Олександр Миколайович
3. Рік народження
1965
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
34
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, Члени Ради (незалежний директор)

7. Опис
Згiдно рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв (Протокол № 6 вiд 28.07.2021) прийнято
рiшення про обрання Демиденка Олександра Миколайовича (посадова особа не надала дозволу
на розкриття паспортних даних) Членом Ради Банку (незалежний член) з 29.07.2021 року.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: в зв'язку iз приведенням
кiлькiсного складу ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки i банкiвську
дiяльнiсть. 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. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з 1992-2016р. приватний
пiдприємець, з 18.12.2020 р. по 28.07.2021 (з урахуванням переобрання) займав посаду Члена
Ради Банку (незалежний член) АТ "АЙБОКС БАНК".
1. Посада
Вiдповiдальний працiвник за здiйснення фiнансового монiторингу
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Голяк Свiтлана Євгенiвна
3. Рік народження
1977
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, посада: Начальник служби фiнансового монiторингу,
член Правлiння
7. Опис
Радою АТ "АЙБОКС БАНК" 23 грудня 2021 року прийнято рiшення (Протокол засiдання
№64 вiд 23.12.2021 р.) вивести зi складу правлiння начальника Департаменту фiнансового
монiторингу та валютного контролю, зняти обов'язки вiдповiдального працiвника за здiйснення
фiнансового монiторингу з Голяк Свiтлани Євгенiвни (згоди на розкриття паспортних даних не
надала) з 23.12.2021 року.
Акцiями АТ "АЙБОКС БАНК" - не володiє. Обгрунтування змiн у персональному складi
посадових осiб: На виконання рiшення Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi
банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем вiд 20.12.2021; рiшення Ради АТ "АЙБОКС
БАНК" вiд 23.12.2021 р.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Строк перебування на посадi з 01.06.2021 р. по 23.12.2021 р. Вiдповiдальний працiвник за
здiйснення фiнансового монiторингу, член Правлiння
04.12.2020 по 31.05.2021 р. в.о. Голови Правлiння
13.07.2020 по 03.12.2020 р. , Вiдповiдальний працiвник за здiйснення фiнансового монiторингу,
член Правлiння

1. Посада
Член Ради Банку - незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бернацька Наталiя Iларiонiвна
3. Рік народження
1986
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
10
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Центральна виборча комiсiя України, 21661450, Секретар ЦВК
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв (Протокол № 6 вiд 28.07.2021) прийнято
рiшення про обрання Бернацької Наталiї Iларiонiвни (посадова особа не надала дозволу на
розкриття паспортних даних) Членом Ради Банку (незалежний директор) з 29.07.2021 року.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: в зв'язку iз приведенням
кiлькiсного складу ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки i банкiвську
дiяльнiсть. Бернацька Н.I. непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Посадова особа призначена на посаду строком на три роки. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: 16.01.2015-02.10.2018, Мiнiстерство юстицiї
України, перший заступник мiнiстра юстицiї;
05.10.2018-13.09.2019, Центральна виборча
Адвокатське об'єднання "Iнтегрiтес", адвокат.

комiсiя,

секретар;

05.12.2019

по

теп.час.,

1. Посада
Член Ради Банку - незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Шевченко Володимир Олександрович
3. Рік народження
1954
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Укрiїни, 26297477, Начальник
вiддiлу зв'язкiв з державними органами, громадськiстю
та протоколу Департаменту
органiзацiйно-аналiтичного, документального та кадрового забезпечення.
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв (Протокол № 6 вiд 28.07.2021) прийнято
рiшення про обрання Шевченка Володимира Олександровича (посадова особа не надала дозволу
на розкриття паспортних даних) Членом Ради Банку (незалежний директор) з 29.07.2021 року.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у зв'язку iз приведенням
кiлькiсного складу ради Банку до вимог ст. 39 Закону України Про банки i банкiвську
дiяльнiсть. Шевченко В.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: безробiтнiй.
1. Посада
Т.в.о. Вiдповiдального працiвника за здiйснення фiнансового монiторингу
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Головач Оксана Костянтинiвна
3. Рік народження
1967
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Розрахунковий центр",
35917889, Вiдповiдальний працiвник за здiйснення
фiнансового монiторингу
7. Опис
Радою АТ "АЙБОКС БАНК" 23 грудня 2021 року прийнято рiшення (Протокол засiдання
№64 вiд 23.12.2021 р.)
покласти обов'язки вiдповiдального працiвника за здiйснення
фiнансового монiторингу на начальника управлiння фiнансового монiторингу АТ "Айбокс Банк"
Головач Оксану Костянтинiвну (особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала) з
24.12.2021 року.
Акцiями АТ "АЙБОКС БАНК" - не володiє.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення Ради АТ "АЙБОКС
БАНК" вiд 23.12.2021 р.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Iнформацiя про строк, на який призначено особу - не визначено.
Протягом останнiх п'яти рокiв Головач О.К. обiймала наступнi посади:
з 22.01.2020 по теп. час. - Начальник Управлiння фiнансового монiторингу АТ "АЙБОКС
БАНК" ;
з 02.09.2019 по 11.11.2019 - Вiдповiдальний працiвник за здiйснення фiнансового монiторингу в
ПАТ "Розрахунковий центр";
з 01.06.2018 по 14.06.2019 - Головний фахiвець вiддiлу фiнансового монiторингу Управлiння
фiнансового монiторингу та валютного контролю в АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СБЕРБАНК";
з 05.04.2016 по 25.05.2018 - Заступник начальника Управлiння фiнансового монiторингу в
ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК"
з 25.07.2013 по 31.03.2016 - Начальник Управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння,
вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу в ПАТ"КОМЕРЦIЙНИЙ
БАНК "ГЕФЕСТ"

1. Посада
начальник Служби внутрiшнього аудиту
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Якупова Iрина Кадимiвна
3. Рік народження
1971
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЛЬПАРI БАНК", 38377143, Начальник служби внутрiшнього аудиту
7. Опис
Радою АТ "АЙБОКС БАНК" 14 червня 2021 року прийнято рiшення (Протокол 33 вiд
14.06.2021 р.) про призначення Якупової Iрини Кадимiвни (особа згоду на розкриття паспортних
даних не надавала) на посаду начальника Служби внутрiшнього аудиту АТ "АЙБОКС БАНК" з
25 червня 2021 року.
Акцiями АТ "АЙБОКС БАНК" - не володiє.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: погодження Нацiонального Банку
України вiд 07.06.2021р.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Iнформацiя про строк, на який призначено особу - безстроково, з випробувальним термiном
один мiсяць.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
16.12.2015 - 03.11.2016, головний фахiвець вiддiлу монiторингу за малими банками Київського
регiону управлiння нагляду за малими банками Департаменту банкiвського нагляду в
Нацiональний банк України;
04.11.2016 - 24.03.2017, заступник начальника управлiння кредитного адмiнiстрування
Департаменту ризик-менеджменту в Лiквiдацiйна комiсiя ПАТ "КБ "НАДРА БАНК";
27.03.2017 - 23.04.2018, начальник вiддiлу кредитних ризикiв Управлiння ризикiв в начальник
вiддiлу кредитних ризикiв Управлiння ризикiв;
24.04.2018 - 03.06.2018, начальник вiддiлу звiтностi банкiвських операцiй Управлiння
методологiї бухгалтерського облiку та звiтностi в ПАТ "ЮНЕКС БАНК" ;
04.06.2018 - 02.08.2018, начальник вiддiлу звiтностi банкiвських операцiй Управлiння
статистичної та фiнансової звiтностi в ПАТ "ЮНЕКС БАНК" ;
03.08.2018 по 24.06.2021 начальник Служби внутрiшнього аудиту в АТ "АЛЬПАРI БАНК"

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
15.07.2021

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA4000066153
Акція
Бездокумента
1,18
16949500
200004100
100
цiнних паперiв та
проста
рні іменні
0
фондового ринку
бездокумент
України
арна іменна
Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв Банку, якi вiдбулись 21.05.2021 року було 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 281 361 700,00 (двiстi вiсiмдесят один мiльйон триста шiстдесят одна тисяча сiмсот гривень 00 коп.) шляхом
пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до Статутного капiталу Банку частини прибутку за 2020 рiк у розмiрi 81 357
600,00 гривень (вiсiмдесят один мiльйон триста п'ятдесят сiм тисяч шiстсот гривень 00 коп.
39/1/2021
Нацiональна комiсiя з UA4000066153
Акція
Бездокумента
1,66
16949500
281361700
100
цiнних паперiв та
проста
рні іменні
0
фондового ринку
бездокумент
України
арна іменна
Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв Банку, якi вiдбулись 21.05.2021 року було 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 281 361 700,00 (двiстi вiсiмдесят один мiльйон триста шiстдесят одна тисяча сiмсот гривень 00 коп.) шляхом
пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до Статутного капiталу Банку частини прибутку за 2020 рiк у розмiрi 81 357
600,00 гривень (вiсiмдесят один мiльйон триста п'ятдесят сiм тисяч шiстсот гривень 00 коп.
Фактiв лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi не було. Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшньому ринках, не здiйснюється.

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата призначення
Прізвище, ім'я, по батькові особи,
Контактні дані: телефон та адреса
особи на посаду
призначеної на посаду корпоративного електронної пошти корпоративного
корпоративного
секретаря
секретаря
секретаря
1
2
3
22.02.2021
Буцька Тетяна Петрiвна
(044) 205-41-95, t.butska@iboxbank.online
Рiшенням Ради АТ "АЙБОКС БАНК" вiд 19.02.2021 (протокол №9) Начальника
Корпоративного управлiння АТ "АЙБОКС БАНК" Буцьку Тетяну Петрiвну обрано
Корпоративним секретарем ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АЙБОКС БАНК" з 22 лютого 2021 року . Призначено на необмежений строк.
Акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
Досвiд роботи протягом останнiх 5 рокiв перебувала на посадах:
- Начальник Управлiння цiнних паперiв, акцiонерного капiталу та лiцензування АТ
"АЙБОКС БАНК";
Опис

- В.о. Начальника Управлiння цiнних паперiв, акцiонерного капiталу та
лiцензування АТ "АЙБОКС БАНК";
- Професiонал з депозитарної дiяльностi I-ої категорiї Вiддiлу супроводження
клiєнтських операцiй та кодифiкацiї Управлiння клiєнтського сервiсу ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України";
- Фахiвець-органiзатор торгiвлi на ринку цiнних паперiв ТОВ "Iнвестицiйна
фiнансова компанiя "Амантiс";
- Фахiвець з бiржових операцiй ТОВ "Енергетична реєстрацiйна компанiя"
- Начальник вiддiлу з обiгу цiнних паперiв ТОВ "Аксанiт"

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

1
1

2
23.11.2021

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
298 502

5
2 008 855

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

6
14,86

Предмет
правочину

7
операцiї РЕПО
з цiнними
паперами ISIN
UA400021677
4

Дата
вчинення
правочину

8
22.11.2021

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
25.11.2021

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

10

Опис:
дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення значного правочину, найменування
уповноваженого органу, що його прийняв: Рiшенням Ради Банку № 60 вiд 23.11.2021 р. було прийнято рiшення про схвалення значних правочинiв АТ "АЙБОКС БАНК"
предмет правочину - операцiї РЕПО з цiнними паперами ISIN UA4000216774
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 298502 тис.грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2008855 тис.грн. спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 14,86%

загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 6 гол. та "проти" - 0 гол. прийняття рiшення,
якщо рiшення приймається наглядовою радою i така наглядова рада правоможна приймати такi рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається наглядовою радою)
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, статутом не передбаченi законодавством.
2
23.11.2021
Рада Банку
299 018
2 008 855
14,88
операцiї РЕПО
29.11.2021
з цiнними
паперами ISIN
UA400021677
4
Опис:
дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення значного правочину, найменування

25.11.2021

уповноваженого органу, що його прийняв: Рiшенням Ради Банку № 60 вiд 23.11.2021 р. було прийнято рiшення про схвалення значних правочинiв АТ "АЙБОКС БАНК"
предмет правочину - операцiї РЕПО з цiнними паперами ISIN UA4000216774
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 299 018 тис.грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2008855 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):
14,88%
загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 6 гол. та "проти" - 0 гол. прийняття рiшення, якщо рiшення приймається наглядовою радою i така
наглядова рада правоможна приймати такi рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається наглядовою радою)
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, статутом не передбаченi законодавством.

ХV. Проміжний звіт керівництва
АТ "АЙБОКС БАНК" уже другий рiк поспiль перемагає у номiнацiї як найкращий
транзакцiйний банк за версiєю клубу "Банкиръ".
Так, 10 листопада 2021 року вiдбулася XIII церемонiя нагородження XIII всеукраїнського
конкурсу "Банк року 2021", органiзатором якої є мiжнародний фiнансовий клуб "Банкиръ".
Стратегiя транзакцiйного бiзнесу Банку показує не лише переконливi фiнансовi результати, а
й є доказом того, як малi та середнi банки можуть проводити ефективну дiяльнiсть на
висококонкурентному українському ринку фiнансових послуг.
АТ "АЙБОКС БАНК" стає ще зручнiшим для своїх клiєнтiв. Для власникiв карток Банку став
доступним мобiльний застосунок, який стартував у груднi 2021 року для смартфонiв пiд
управлiнням ОС Android та iOS, Мобiльний додаток вiдкриває швидкий доступ до найбiльш
затребуваних банкiвських операцiй та корисної iнформацiї.
Банк просуває в Українi новiтнi iнструменти фiнтеху. В Києвi пройшла четверта щорiчна
конференцiя UAFIN.TECH: Challenge the future. Подiя присвячена цифровим технологiям та
iнновацiйним фiнансам. Партнером най масштабнiшої фiнтех-подiї України виступив АТ
"АЙБОКС БАНК".
Завдяки пiдтримцi АТ "АЙБОКС БАНК", в Українi з'явиться екосистема для представникiв
креативної iндустрiї. Науковцi, дизайнери, програмiсти, архiтектори, музиканти та низка iнших
професiоналiв зможуть працювати в єдиному "хабi". Меморандум про спiвпрацю пiдписано
головою ITTA "Мiжнародної Асоцiацiї Трансферу Технологiй" Артемом Гончаренком та АТ
"АЙБОКС БАНК". Меморандум став першим етапом спiвпрацi у галузi креативної iндустрiї.
Планується створення спецiалiзованого "хаба", що поєднує iнструментарiй для екосистеми, де
представники рiзних спецiальностей можуть не лише разом працювати та спiлкуватися, а й
творити. Креативна iндустрiя вiдiграє iстотну роль в економiцi України та поступово
висувається на перший план.
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.

