
 1 

Проспект емісії акцій, 
щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення 

 
Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” 

 
1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан 

 
1 

 
Загальна інформація про емітента: 

 
1) 

 
повне найменування 

 
 Публічне акціонерне товариство “Комерційний банк 
“Інвестбанк” 

 
2) 

 
скорочене найменування (за 
наявності) 

 
 ПАТ «КБ «Інвестбанк» 

 
3) 

 
код за ЄДРПОУ 

 
  20935649 

 
4) 

 
місцезнаходження 

 
Україна, 65125, Одеська область, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 2 “б” 

 
5) 

 
засоби зв'язку (телефон, 
факс, електронна пошта) 

 
Телефон та факс: (048) 722-21-44, електронна пошта: 
admin@investbank.odessa.ua  

 
6) 

 
дата державної реєстрації 
емітента; орган, що 
здійснив державну 
реєстрацію емітента 

 
Дата державної реєстрації емітента: 05.06.2009, орган, 
що здійснив державну реєстрацію емітента: Виконавчий 
комітет Одеської міської ради 

 
7) 

 
предмет і мета діяльності 

 
Предметом та цілями діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк»  
є комплексне банківське обслуговування українських та 
іноземних юридичних та фізичних осіб на підставі 
отриманих ліцензій і дозволів. Стратегічною метою ПАТ 
«КБ «Інвестбанк»  є забезпечення фінансової 
стабільності та надійності, підвищення рівня 
капіталізації, розширення обсягів та удосконалення 
спектру банківських продуктів та послуг для юридичних 
осіб і населення, мінімізація ризиків своєї діяльності. 

 
8) 

 
інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної 
назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи 
на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: 

 
  

 
голова та члени 
колегіального виконавчого 
органу або особа, яка 
здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого 
органу 

 
1. Сидорова Ганна Миколаївна, Виконуючий обов’язки 
Голови Правління, член Правління,  
рік народження 1963, 
Освіта: Київський інститут народного господарства, 
спеціальність  - економіка праці, кваліфікація - 
економіст, 
виробничий стаж 31 рік 7 місяців 6 днів, 
стаж роботи на цій посаді 1 місяць 8 днів 
основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство 
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“Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Виконуючий 
обов’язки Голови Правління, член Правління 
 
2. Шафранова Наталія Олександрівна, Перший 
заступник Голови Правління, член Правління,  
рік народження 1966, 
Освіта: Одеський інститут народного господарства, 
спеціальність  - фінанси і кредит, кваліфікація - 
економіст, 
виробничий стаж 28 років 4 місяці 3 дні, 
стаж роботи на цій посаді 6 років 10 місяців 26 днів 
основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство 
“Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Перший заступник 
Голови Правління, член Правління 
3. Чернявський Валерій Михайлович, Заступник Голови 
Правління - начальник управління  
внутрішньобанківської безпеки, член Правління  
рік народження 1952,  
Освіта:  
1) Харківський юридичний інститут 
ім.Ф.Е.Дзержинського, спеціальність  -  правознавство, 
кваліфікація – юрист 
2)  Ордена Трудового Червоного Прапору Академія 
МВС СРСР, спеціальність  - правознавство (організація 
управління у сфері правопорядку), кваліфікація – юрист 
виробничий стаж 39 років 5 місяців 29 днів, 
стаж роботи на цій посаді 9 років 4 місяці 4 дні 
основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство 
“Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Заступник Голови 
Правління - начальник управління  
внутрішньобанківської безпеки, член Правління 
 
4. Тросіна Ілона Ігорівна, Заступник Голови Правління, 
член Правління, 
рік народження 1978, 
Освіта: Одеський державний економічний університет, 
спеціальність – фінанси та кредит, кваліфікація - 
економіст 
виробничий стаж 17 років 11 місяців 5 днів, 
стаж роботи на цій посаді 4 роки 5 місяців 7 днів 
основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство 
“Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Заступник Голови 
Правління, член Правління 
 
5. Макарський Юрій Володимирович, Заступник Голови 
Правління, член Правління,  
рік народження 1976, 
Освіта:  
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1) Одеський державний політехнічний інститут, 
спеціальність - Менеджмент у виробничій сфері, 
кваліфікація – спеціаліст, 
2) Одеський державний економічний університет, 
спеціальність – Менеджмент підприємницької 
діяльності, кваліфікація – економіст   
виробничий стаж 17 років 6 місяців 17 днів  
стаж роботи на цій посаді 1 рік 5 місяців 28 днів 
основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство 
“Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Заступник Голови 
Правління, член Правління 
 
6. Мархай Максим Анатолійович, Виконуючий 
обов’язки заступника Голови правління з розвитку 
регіональної мережі, член Правління,  
рік народження 1978, 
Освіта:  
1) Київський міжнародний університет цивільної авіації, 
Спеціальність:менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств, кваліфікація –  бакалавр з 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств 
2) Київський міжнародний університет цивільної авіації, 
Спеціальність:менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств, кваліфікація –   
магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств 
виробничий стаж 18 років 10 місяців 4 дні, 
стаж роботи на цій посаді 5 місяців 3 дні 
основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство 
“Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Виконуючий 
обов’язки заступника Голови правління з розвитку 
регіональної мережі, член Правління, начальник відділу 
кредитування та інвестицій  
7. Парасіч Олена Володимирівна, член Правління, 
рік народження 1965, 
Освіта: Одеський інститут народного господарства, 
спеціальність - бухгалтерський облік і аналіз 
господарської діяльності, кваліфікація - економіст 
виробничий стаж 33 роки 4 місяці 6 днів, 
стаж роботи на цій посаді 8 років 1 місяць 29 днів 
основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство 
“Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Головний бухгалтер, 
член Правління 
 
8. Павленко Максим Вікторович, член Правління 
рік народження 1972, 
Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. 
Мечнікова, спеціальність - правознавство, кваліфікація - 
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юрист 
виробничий стаж 24 роки 7 місяців 18 днів, 
стаж роботи на цій посаді 12 років 2 місяці 19 днів 
основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство 
“Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Начальник 
юридичного відділу, член Правління 
 
9. Михайленко Костянтин Леонідович, член Правління 
рік народження 1975, 
Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. 
Мечнікова, спеціальність - правознавство, кваліфікація - 
юрист 
виробничий стаж  20 років 10 місяців 28 днів, 
стаж роботи на цій посаді 3 місяці 16 днів 
основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство 
“Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – член Правління, 
начальник відділу фінансового моніторингу,  в.о. 
відповідального працівника за проведення фінансового 
моніторингу 

 
  

 
голова та члени наглядової 
ради (за наявності) 

 
1. Байрака Владислав Михайлович, Голова Спостережної 
Ради, рік народження – 1982, 
Освіта:  
- Київський державний економічний університет, 
спеціальність – фінанси і кредит, програма – банківський 
менеджмент, кваліфікація – магістр ділового 
адміністрування,  
- Національна юридична академія ім..Ярослава Мудрого, 
спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист, 
- Національна академія державного управління при 
Президентові України, 2013 рік, спеціальність – 
державне управління, кваліфікація – магістр державного 
управління  
виробничий стаж 29 років 6 місяців 24 дні, 
стаж роботи на цій посаді – 28 днів, 
основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство 
“Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Голова 
Спостережної ради, член Спостережної ради 
 
2. Шейдін Захар Михайлович, член Спостережної Ради,  
рік народження - 1976. 
Освіта: Донецький державний університет, 1999 рік, 
спеціальність – Менеджмент організацій, кваліфікація – 
економіст-менеджер. 
виробничий стаж 15 років 10 днів, 
стаж роботи на цій посаді – 28 днів, 
основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство 
“Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – член Спостережної 
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ради 
3. Ілюшенко Олег Володимирович, член Спостережної 
Ради, рік народження – 1971,  
Освіта: Одеський інститут інженерів морського флоту, 
спеціальність – комерційна експлуатація морського 
транспорту, кваліфікація - інженер по організації та 
управлінню морським транспортом (комерційна 
експлуатація), 
виробничий стаж 23 роки 1 місяць 20 днів, 
стаж роботи на цій посаді – 28 днів, 
основне місце роботи: товариство з обмеженою 
відповідальністю “ТЕСА”. 
посада на основному місці роботи - директор  
4. Мандренко Олена Вячеславівна, член Спостережної 
Ради,  рік народження – 1961, 
Освіта: Одеський інститут народного господарства,  
спеціальність – фінанси та кредит, кваліфікація - 
економіст, 
виробничий стаж 30 років 6 місяців 13 днів, 
стаж роботи на цій посаді – 28 днів, 
основне місце роботи: товариство з обмеженою 
відповідальністю «Авалон»  
посада на основному місці роботи: головний бухгалтер  
5. Старіш Сергій Вікторович, рік народження 1982, 
Освіта: Одеська національна академія харчових 
технологій,  спеціальність – технологія зберігання і 
переробки зерна, кваліфікація – спеціаліст технолог. 
- Одеська національна академія харчових технологій, 
спеціальність  - економіка підприємства, кваліфікація – 
спеціаліст з економіки підприємства. 
виробничий стаж 10 років 9 місяців 11 днів, 
стаж роботи на цій посаді – 28 днів, 
основне місце роботи: товариство з обмеженою 
відповідальністю «Будівельник-А», 
посада на основному місці роботи: директор 
6. Iванов Валерiй Юрiйович , член Спостережної Ради, 
рік народження – 1979, 
Освіта: Одеській державний економічний університет, 
спеціальність  – фінанси та кредит, кваліфікація - 
економіст. 
виробничий стаж 13 років 10 місяців 15 днів, 
стаж роботи на цій посаді – 28 днів, 
основне місце роботи: мале підприємство у вигляді 
товариства з обмеженою відповідальністю «Трiада», 
посада на основному місці роботи: директор. 
7. Резніченко Олена Миколаївна, член Спостережної,  
рік народження 1966, 
Освіта: Одеський інститут народного господарства, 
спеціальність  - бухгалтерський облік і аналіз 
господарської діяльності, кваліфікація - економіст, 
виробничий стаж 28 років 2 місяці 19 днів, 
стаж роботи на цій посаді – 28 днів, 
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основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство 
“Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – член Спостережної 
ради 
 

 
  

 
ревізор або голова та члени 
ревізійної комісії (за 
наявності) 

 
 Відсутні 

 
  

 
корпоративний секретар (за 
наявності) 

 
Відсутній 

 
  

 
головний бухгалтер (за 
наявності) 

 
Парасіч Олена Володимирівна, Головний бухгалтер, 
рік народження 1965, 
Освіта: Одеський інститут народного господарства, 
спеціальність - бухгалтерський облік і аналіз 
господарської діяльності, кваліфікація - економіст 
виробничий стаж 33 роки 4 місяці 6 днів, 
стаж роботи на цій посаді 8 років 1 місяць 29 днів 
основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство 
“Комерційний банк “Інвестбанк” 
посада на основному місці роботи – Головний бухгалтер, 
член Правління 
 

 
9) 

 
відомості про 
середньомісячну заробітну 
плату членів колегіального 
виконавчого органу або 
особи, яка здійснює 
повноваження одноосібного 
виконавчого органу, за 
останній квартал та 
завершений фінансовий рік, 
що передував року, в якому 
подаються документи 

 
Середньомісячна заробітна плата членів Правління за ІІІ 
квартал 2015 року – 127990,53 грн. 
Середньомісячна заробітна плата членів Правління за 
2014 рік – 81042,59 грн. 
 

 
10) 

 
інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій: 

 
  

 
повне найменування 

 
Публічне акціонерне товариство «Національний 
депозитарій України» 

 
  

 
місцезнаходження 

 
 04071, м. Київ, вул.Нижній Вал,17/8 

 
  

 
код за ЄДРПОУ 

 
 30370711 

 
  

 
реквізити договору про 
обслуговування емісії акцій 
емітента (номер, дата 
укладення) 

 
 №ОВ-6703 від 09.10.2014 
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  номер і дата видачі ліцензії 
на провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку - депозитарної 
діяльності, а саме 
депозитарної діяльності 
депозитарію цінних паперів 

Має статус Центрального Депозитарію 
 

 

 
11) 

 
інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента: 

 
  

 
повне найменування і код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми або прізвище, ім'я та 
по батькові аудитора 

 
Аудиторсько-консалтингова фірма «Грантье» у вигляді 
товариства з обмеженою відповідальністю, код за 
ЄДРПОУ 21026423 

 
  

 
місцезнаходження або місце 
проживання 

 
65012, Одеська обл., м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 
15 

 
  

 
реквізити свідоцтва про 
внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які 
можуть проводити 
аудиторські перевірки 
професійних учасників 
ринку цінних паперів (якщо 
емітент є професійним 
учасником ринку цінних 
паперів) 

 
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, видане 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, реєстраційний номер свідоцтва 54, серія та номер 
свідоцтва П 000054  
 

 
  

 
реквізити свідоцтва про 
включення до Реєстру 
аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою 
України 

 
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою 
України від 27.01.2011 за №4420 

 
12) 

 
відомості про участь 
емітента в асоціаціях, 
консорціумах, концернах, 
корпораціях, інших 
об'єднаннях підприємств 

 
ПАТ «КБ «Інвестбанк» є членом Асоціації українських 
банків, Асоціації «Фондове партнерство», ПрАТ 
«Українська міжбанківська валютна біржа» (УМВБ), 
Асоціації «Українські фондові торговці», ПАТ 
«Українська біржа», Професійної асоціації реєстраторів 
та депозитаріїв, Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб. ПАТ «КБ «Інвестбанк» є членом міжнародної 
фінансової банківської системи S.W.I.F.T. Крім 
зазначеного, ПАТ «КБ «Інвестбанк» не приймає участі  
в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, 
інших об'єднаннях підприємств.  

 
2 

 
Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента: 

 
1) 

 
розмір статутного капіталу 
товариства на дату 

 
 88 678 400,00 грн. 
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прийняття рішення про 
приватне розміщення акцій 

 
2) 

 
номінальна вартість і 
загальна кількість акцій 

 
Номінальна вартість акцій - 1,28 грн. (одна гривня 
двадцять вісім копійок) одна акція, загальна кількість 
акцій - 69 280 000 простих іменних акцій 

 
3) 

 
кількість розміщених 
товариством акцій кожного 
типу 

 
69 280 000 простих іменних акцій 

 
4) 

 
кількість розміщених 
товариством привілейованих 
акцій кожного класу (у разі 
розміщення привілейованих 
акцій кількох класів) 

 
Привілейовані акції не розміщувались 

 
5) 

 
кількість акціонерів на дату 
прийняття рішення про 
розміщення акцій 

 
38 акціонерів, з них фізичних осіб – 30, юридичних осіб 
– 8. 

 
6) 

 
інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення 
про розміщення акцій: 

 
  

 
кількість 

 
Станом на дату прийняття рішення про розміщення 
акцій, немає акцій, викуплених ПАТ «КБ «Інвестбанк» 

 
  

 
Тип 

 
 - 

 
  

 
клас (за наявності 
привілейованих акцій 
кількох класів) 

 
 - 

 
  

 
форма випуску 

 
 - 

 
  

 
форма існування 

 
 - 

 
7) 

 
кількість акцій, що 
перебувають у власності 
членів виконавчого органу 
емітента або особи, яка 
здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого 
органу 

 
У власності членів Правління ПАТ «КБ «Інвестбанк» 
акції ПАТ «КБ «Інвестбанк» не перебувають. 

 
8) 

 
перелік власників пакетів 
акцій (10 відсотків і більше) 
із зазначенням відсотка та 
кількості акцій кожного 
власника 

 
1) Товариство з   обмеженою  відповідальністю   
«ТЕСА»: 28583354 акцій, 41,2577% 
2) Товариство з   обмеженою  відповідальністю «БАБ-
ІНВЕСТ»: 16658749 акцій, 24,0455% 
3) Незвінський Олександр Федорович: 13831670 акцій, 
19,9649% 
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3 

 
Інформація про цінні папери емітента: 

 
1) 

 
інформація про випуски 
акцій емітента (щодо 
кожного випуску) із 
зазначенням реквізитів 
свідоцтв про реєстрацію 
випусків акцій, органів, що 
видали відповідні свідоцтва, 
номінальної вартості, 
кількості кожного типу 
розміщених товариством 
акцій, у тому числі кількості 
кожного класу 
привілейованих акцій (у разі 
розміщення привілейованих 
акцій), загальної суми 
випуску, форми випуску 
акцій, форми існування 

 
Перший випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: № 
252/1/98, дата видачі - 20.05.1998, 
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 100,00 грн. 
кількість акцій: 35 000 штук 
загальна сума випуску: 3 500 000 грн. 
форма випуску: Документарна 
 
Другий випуск  
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 
№651/1/98 дата реєстрації - 25.12.1998  
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 122,89 грн. 
кількість акцій: 35 000 штук 
загальна сума випуску: 4 301 150 грн. 
форма випуску: Документарна 
 
Третій випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 
№299/1/99, дата реєстрації - 16.07.1999 
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 183,00 грн. 
кількість акцій: 35 000 штук 
загальна сума випуску:  6 405 000 грн. 
форма випуску: Документарна 
 
Четвертий випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 
№242/1/00 , дата реєстрації - 25.05.2000   
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 1,00 грн. 
кількість акцій: 8 840 000  штук 
загальна сума випуску: 8 840 000 грн. 
форма випуску: Документарна 
 
П’ятий випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 
№362/1/00 дата реєстрації - 14.08.2000  
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 1,00 грн. 
кількість акцій: 11 100 000 штук 
загальна сума випуску: 11 100 000 грн. 
форма випуску: Документарна 



 10 

 
Шостий випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 
№223/1/01, дата реєстрації - 24.05.2001  
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 1,00 грн. 
кількість акцій: 13 130 000 штук 
загальна сума випуску: 13 130 000 грн. 
форма випуску: Документарна 
 
Сьомий випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 
№591/1/01, дата реєстрації - 03.12.2001 
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 1,00 грн. 
кількість акцій: 13 730 000 штук 
загальна сума випуску: 13 730 000 грн. 
форма випуску: Документарна 
 
Восьмий випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 
№278/1/02, дата реєстрації 18.06.2002  
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 1,00 грн. 
кількість акцій: 15 180 000 штук 
загальна сума випуску: 15 180 000 грн. 
форма випуску: Документарна 
 
Дев’ятий випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 
№582/1/03, дата реєстрації - 24.11.2003  
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 1,00 грн. 
кількість акцій: 18 180 000 штук 
загальна сума випуску: 18 180 000 грн. 
форма випуску: Документарна 
 
Десятий випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 
№139/1/04, дата реєстрації - 18.03.2004  
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 1,00 грн. 
кількість акцій: 19 180 000 штук 
загальна сума випуску: 19 180 000 грн. 
форма випуску: Документарна 
 
Одинадцятий випуск 
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реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 
№15/1/05, дата реєстрації - 12.01.2005 
органи, що видав відповідне свідоцтво: Державна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 1,00 грн. 
кількість акцій: 22 180 000 штук 
загальна сума випуску: 22 180 000 грн. 
форма випуску: Документарна 
 
Дванадцятий випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 
№132/1/06, дата реєстрації - 16.03.2006  
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 1,00 грн. 
кількість акцій: 23 180 000 штук 
загальна сума випуску: 23 180 000 грн. 
форма випуску: Іменні 
форма існування: Документарна 
 
Тринадцятий випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: № 
05/1/07, дата реєстрації - 12.01.2007, дата видачі - 
19.06.2007 року  
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 1,00 грн. 
кількість акцій: 27 680 000 штук 
загальна сума випуску: 27 680 000 грн. 
форма випуску: Іменні 
форма існування: Документарна 
 
Чотирнадцятий  випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: № 
375/1/07, дата реєстрації - 06.09.2007, дата видачі - 
11.01.2008 
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 1,00 грн. 
кількість акцій: 32 180 000 штук 
загальна сума випуску: 32 180 000 грн. 
форма випуску: Іменні 
форма існування: Документарна 
 
П’ятнадцятий  випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 
№292/1/08, дата реєстрації - 11.07.2008, дата видачі – 
22.12.2008 
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 1,00 грн. 
кількість акцій: 43 280 000 штук 
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загальна сума випуску: 43 280 000 грн. 
форма випуску: Іменні 
форма існування: Документарна 
 
Шістнадцятий  випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 
№231/1/09, дата реєстрації - 07.08.2009 
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 1,00 грн. 
кількість акцій: 43 280 000 штук 
загальна сума випуску: 43 280 000 грн. 
форма випуску: Іменні 
форма існування: Документарна 
 
Сімнадцятий випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 
№285/1/09, дата реєстрації -  06.10.2009, дата видачі – 
02.02.2010  
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 1,00 грн. 
кількість акцій: 55 280 000 штук 
загальна сума випуску: 55 280 000 грн. 
форма випуску: Іменні 
форма існування: Документарна 
 
Вісімнадцятий випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 
№331/1/10, дата реєстрації -  03.06.2010  
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 1,00 грн. 
кількість акцій: 55 280 000 штук 
загальна сума випуску: 55 280 000 грн. 
форма випуску: Іменні 
форма існування: Бездокументарна 
 
 Дев’ятнадцятий випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 
№921/1/10, дата реєстрації - 20.10.2010, дата видачі - 
15.02.2011 
орган, що видав відповідне свідоцтво: Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції: 1,00 грн. 
кількість акцій: 69 280 000 штук 
загальна сума випуску: 69 280 000 грн. 
форма випуску: Іменні 
форма існування: Бездокументарна 
 
Двадцятий  випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 
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№112/1/2012, дата реєстрації 21.06.2012  
орган, що видав відповідне свідоцтво: Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції:  1,07 грн. 
кількість акцій:  69 280 000 штук 
загальна сума випуску: 74 129 600 грн. 
форма випуску: Іменні 
форма існування: Бездокументарна 
 
Двадцять перший випуск 
реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 
№65/1/2015, дата реєстрації 03.07.2015, дата видачі 
03.07.2015  
орган, що видав відповідне свідоцтво: Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку 
номінальна вартість акції:  1,28 грн. 
кількість акцій:  69 280 000 штук 
загальна сума випуску:  88 678 400 грн. 
форма випуску: Іменні 
форма існування: Бездокументарна 

 
2) 

 
інформація про облігації 
емітента (щодо кожного 
випуску) із зазначенням 
реквізитів свідоцтв про 
реєстрацію випусків 
облігацій, органів, що 
видали відповідні свідоцтва, 
виду облігацій, кількості 
облігацій, номінальної 
вартості облігації, загальної 
суми випуску, форми 
випуску, форми існування 

 
 Облігації  відсутні 

 
3) 

 
інформація про інші цінні 
папери, розміщені 
емітентом, із зазначенням 
реквізитів свідоцтв про 
реєстрацію випусків цінних 
паперів, органів, що видали 
відповідні свідоцтва, виду 
цінних паперів, кількості, 
номінальної вартості, 
загальної суми випуску, 
форми випуску, форми 
існування 

 
 Інші цінні папери  не розміщувались 

 
4) 

 
відомості про фондові біржі, 
на яких продавались або 
продаються цінні папери 
емітента (у разі здійснення 
таких операцій) 

 
Публічне акціонерне товариство «Українська біржа», 
код ЄДРПОУ 36184092 
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4 

 
 
Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан: 

 
1) 

 
чисельність штатних 
працівників (станом на 
останнє число кварталу, що 
передував кварталу, в якому 
подаються документи) 

 
 166 штатних працівників 

 
 
2) 

 
 
перелік ліцензій (дозволів) 
емітента на провадження 
певних видів діяльності із 
зазначенням терміну 
закінчення їх дії 

 
 
1. Ліцензія  Національного банку України № 98 від 07 
листопада 2011 року,  термін дії необмежений 
 
2. Генеральна ліцензія Національного банку України на 
здійснення валютних операцій № 98-2 від 05 жовтня 
2012 року та додаток до неї, термін дії необмежений  
 
3. Ліцензія НКЦПФР з Професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними 
паперами – Брокерська діяльність, серія АЕ №294488, 
термін дії необмежений 
 
4. Ліцензія НКЦПФР з Професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними 
паперами – Діяльність з управління цінними паперами, 
серія АЕ №294491, термін дії необмежений  
 
5. Ліцензія НКЦПФР з Професійної діяльності на 
фондовому ринку – депозитарна діяльність -  
Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ 
№263307, термін дії необмежений  
 
6. Ліцензія НКЦПФР з Професійної діяльності на 
фондовому ринку – депозитарна діяльність – Діяльність 
із зберігання активів інститутів спільного інвестування, 
серія АЕ №263308, термін дії необмежений  

 
 
3) 

 
 
опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у 
якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме 
дані про: 

 
  

 
обсяг основних видів 
продукції (послуг, робіт), що 
виробляє (надає, здійснює) 
емітент 
 
 
 

 
Третій квартал 2015 року ПАТ «КБ «Інвестбанк» 
закінчив з наступними показниками: 
- активи Банку станом на кінець дня 30.09.2015 
року  склали 437,98 млн.грн., у тому числі кредитний 
портфель  (з урахуванням сформованих резервів) склав 
323,26 млн.грн.. Доля кредитів суб’єктам 
господарювання у загальному обсязі кредитного 
портфелю складає 98,4%, фізичним особам 1,6%.; 
- зобов’язання Банку станом на кінець дня 
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30.09.2015 року склали 313,67 млн.грн., у тому числі 
депозитний портфель склав 142,92 млн.грн.; 
- власний капітал Банку станом на кінець дня 
30.09.2015 року склав 124,31 млн.грн.; 
- сплачений та зареєстрований статутний капітал 
Банку станом на кінець дня 30.09.2015 року складає 
88,68 млн.грн.  
Результатом діяльності Банку станом на кінець дня 
30.09.2015 року є прибуток у сумі 2,4 млн.грн.   
Загальна кількість клієнтів, які обслуговувалися Банком 
на кінець третього кварталу 2015 року складає 5797 
осіб.  
Відповідно до Банківської ліцензії та Генеральної 
ліцензії на здійснення валютних операцій, виданих 
Національним банком України, ПАТ «КБ «Інвестбанк» 
надає клієнтам широкий спектр банківських послуг з 
таких видів банківських операцій: 
- залучення у вклади (депозити) коштів та банківських 
металів від необмеженого кола юридичних і фізичних 
осіб;  
- відкриття та ведення поточних (кореспондентських) 
рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;  
- розміщення залучених у вклади (депозити), у тому 
числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів 
від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. 
- неторговельні операції з валютними цінностями; 
- операції з готівковою іноземною валютою та чеками 
(купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що 
здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної 
валюти банків; 
- ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в 
іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій 
одиниці України; 
- ведення кореспондентських рахунків банків 
(резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; 
- 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 банківських металів на 
міжнародних ринках; 
- торгівля іноземною валютою на валютному ринку 
України [за винятком операцій з готівковою іноземною 
валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що 
здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти 
банків і агентів]; 
- залучення та розміщення банківських металів на 
валютному ринку України; 



 16 

- торгівля банківськими металами на валютному ринку 
України; 
- валютні операції на валютному ринку України, які 
належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 
Закону України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг" та не зазначені 
в абзацах другому - сімнадцятому розділу другого 
Положенні про порядок надання банкам і філіям 
іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення 
валютних операцій, затвердженого постановою 
Правління Національного банку України від 15.08.2011 
№ 281. 
  

 
  

 
ринки збуту та особливості 
розвитку галузі, у якій 
здійснює діяльність емітент 

 
ПАТ «КБ «Інвестбанк» позиціонує себе як фінансова 
установа універсального характеру і володіє всіма 
необхідними ліцензіями і дозволами для того, щоб 
запропонувати широкий спектр банківських послуг як 
фізичним, так і юридичним особам. Крім фізичних осіб, 
ПАТ «КБ «Інвестбанк» обслуговує значну кількість 
корпоративних клієнтів, серед яких – юридичні особи 
середнього і малого бізнесу різних форм власності та 
видів діяльності. 
В третьому кварталі 2015 року діяльність ПАТ «КБ 
«Інвестбанк» формувалася, виходячи з реальних 
економічних умов, і була направлена на досягнення 
позитивних результатів з дотриманням необхідного 
рівня платоспроможності ліквідності та надійності.  
Основні особливості функціонування кредитно-
фінансового  ринку України: 

- велика кількість банків; 
- недовіра клієнтів до банківської системи, 

пов’язана з кризовими явищами в економіці 
України; 

- достатньо жорстокий нагляд з боку державних 
контролюючих органів. 

Ситуація на грошово – кредитному ринку України в 
поточному році характеризується негативним впливом 
зовнішніх та внутрішніх факторів, так, протягом 2015 
року спостерігається ситуація, коли в цілому 
повернення кредитів затримується через кризові явища 
системного характера у економиці, а повернення 
депозитів прискорюється з тих же причин та панічних 
настроїв населення, що є реакцією на зміни в 
політичному, економічному середовищі та зовнішню 
загрозу для країни.  
Національний банк України проводить низку заходів 
щодо врегулювання ситуації на грошово - кредитному 
та валютному ринках України, щодо посилення 
жорсткості монетарної політики, вирівнювання балансу 
експорту і імпорту, застосовуючи найбільш дієві 
інструменти грошово - кредитної політики – валютні 
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інтервенції, операції регулювання ліквідності, жорсткий 
контроль за ситуацією на валютному ринку України, що 
направлені на забезпечення стійкості банківської 
системи та недопущення використання фінансової 
системи України для відмивання грошей і фінансування 
тероризму. 
 

 
  

 
обсяги та напрями 
інвестиційної діяльності 
емітента 

 
Основним напрямком здійснення інвестиційної 
діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» є вкладення в 
державні цінні папери (ОВДП та депозитні сертифікати, 
емітовані Національним банком України).  
Станом на кінець дня 30.09.2015 року у портфелі Банку 
обліковуються цінні папери балансова вартість яких 
становить 20,1 млн.грн., у тому числі депозитні 
сертифікати, емітовані Національним банком України – 
20 млн.грн.. 

 
  

 
стратегію досліджень та 
розробок 

 
ПАТ «КБ «Інвестбанк» регулярно проводить 
різноманітні маркетингові дослідження (аналіз 
потенційних та існуючих споживачів банківських 
продуктів та послуг, конкурентного середовища), які 
впливають на розробку нових та вдосконалення 
існуючих продуктів та послуг. 

 
4) 

 
відомості про філії та 
представництва емітента 

 
Філія ПАТ «КБ «Інвестбанк» у м.Одесі, 65026, м.Одеса, 
вул..Грецька,45, код за ЄДРПОУ 20935846 

 
5) 

 
відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)): 

 
  

 
які існують на дату 
прийняття рішення про 
розміщення акцій: кредитні 
правочини та зміни до них 
(номер і дата укладання 
правочину, сторони, вид 
правочину); кредитор за 
кожним укладеним 
кредитним правочином; 
сума зобов'язання за кожним 
укладеним кредитним 
правочином; валюта 
зобов'язання; строк і порядок 
виконання кредитного 
правочину; відомості про 
остаточну суму зобов'язання 
за кредитним правочином; 
рішення судів, що 
стосуються виникнення, 
виконання та припинення 
зобов'язань за укладеним 
кредитним правочином 

 
- 
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які не були виконані: 
кредитні правочини та зміни 
до них (номер і дата 
укладання правочину, 
сторони, вид правочину); 
кредитор за кожним 
укладеним кредитним 
правочином; сума 
зобов'язання за кожним 
укладеним кредитним 
правочином; валюта 
зобов'язання; строк і порядок 
виконання кредитного 
правочину; дата виникнення 
прострочення зобов'язання 
за кредитним правочином, 
його розмір і стадія 
погашення; рішення судів, 
що стосуються виникнення, 
виконання та припинення 
зобов'язань за укладеним 
кредитним правочином 

 
- 

 
6) 

 
можливі фактори ризику в 
діяльності емітента 

 
Факторами ризиків, що можуть впливати на діяльність 
ПАТ «КБ «Інвестбанк» є: комплаєнс-ризик, кредитний 
ризик, ризик ліквідності, ризик зміни процентної 
ставки, ринковий ризик, валютний ризик, операційно-
технологічний ризик, ризик репутації, юридичний ризик 
та стратегічний ризик. які можуть призвести до 
зменшення клієнтської бази та зниження прибутковості 
банківських операцій.  
До зовнішніх факторів ризику, що можуть впливати на 
діяльність Банку, можна віднести непередбачуваність 
адміністративних рішень щодо діяльності комерційних 
банків з боку Національного банку України, погіршення 
загальної економічної та політичної ситуації в Україні. 
 Банк, у своїй діяльності  проводить помірковану 
фінансову політику та уникає ризикованих операцій, які 
можуть призвести до значних фінансових збитків.  
Управління ризиками з метою їх мінімізації 
здійснюється шляхом диверсифікації кредитного 
портфелю, якісної оцінки фінансового стану 
позичальників, формування адекватних страхових 
резервів, контролю виконання нормативів ліквідності, 
узгодження строків активів та пасивів, лімітування 
відкритих валютних позицій тощо.  

 
7) 

 
перспективи діяльності 
емітента на поточний та 
наступні роки 

 
Протягом поточного та наступного років ПАТ «КБ 
«Інвестбанк» планує зберегти та розширити існуючу 
систему здійснення банківських операцій, збільшити 
обсяги банківських операцій та продовжувати 
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прирощувати клієнтську базу.  
Основними напрямками розвитку ПАТ «КБ 
«Інвестбанк» є підвищення рівня капіталізації Банку, 
розширення мережі філій та відділень, поповнення 
ресурсної бази шляхом залучення нових клієнтів та 
підвищення якості банківських послуг, реалізація 
карткових проектів, ефективна робота ПАТ «КБ 
«Інвестбанк» у сфері протидії легалізації доходів, 
отриманих злочинним шляхом, подальший розвиток 
системи ризик-менеджменту. 
 В основу цього процесу буде покладено використання 
передових технологій в обслуговуванні та управлінні, 
високий професіоналізм колективу. 
Вищезазначені заходи повинні забезпечити подальше 
покращення основних показників діяльності ПАТ «КБ 
«Інвестбанк», збільшення ефективності його 
операційної діяльності, зростання активних вкладень, 
надійність та стабільність ПАТ «КБ «Інвестбанк». 

 
8) 

 
відомості про юридичних 
осіб, у яких емітент володіє 
більше ніж 10 відсотками 
статутного капіталу 
(активів), у тому числі про 
дочірні підприємства 

 
ПАТ «КБ «Інвестбанк» не володіє будь-якими 
відсотками статутного капіталу (активів) інших 
юридичних осіб 

 
9) 

 
відомості про дивідендну 
політику емітента за останні 
п'ять років (інформація про 
нараховані та виплачені 
дивіденди, розмір дивідендів 
на одну акцію) 

 
За останні п’ять років дивіденди не нараховувались та 
не виплачувались 

 
10) 

 
відомості про провадження у 
справі про банкрутство або 
про застосування санації до 
товариства чи юридичної 
особи, в результаті 
реорганізації якої 
утворилося товариство, 
протягом трьох років, що 
передували року здійснення 
розміщення акцій 

 
Щодо ПАТ «КБ «Інвестбанк» протягом трьох років, що 
передували року здійснення розміщення акцій не 
порушувалось провадження у справі про банкрутство та 
не застосовувалась санація 
 

 
11) 

 
баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у 
якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії 
 

 
Звіт про фінансовий стан  
ПАТ «КБ  «Інвестбанк» 
за III квартал 2015 року 
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(тис. грн.) 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 33 081 18 143 

Кошти обов'язкових резервів банку в 
Національному банку 

0 0 

Торгові цінні папери 20 044 59 

Інші фінансові активи, що 
обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 

0 0 

Кошти в інших банках, у т. ч.: 415 41 069 

в іноземній валюті 369 15 769 

резерви під знецінення коштів в інших 
банках 

(415) (500) 

Кредити та заборгованість клієнтів, у т. 
ч.: 

323 256 418 572 

кредити та заборгованість юридичних 
осіб, у т. ч.: 

318 219 408 680 

в іноземній валюті 174 581 206 230 

резерви під знецінення кредитів та 
заборгованості клієнтів 

(10 724) (9 696) 

кредити та заборгованість фізичних осіб, 
у т. ч.: 

5 037 9 892 

в іноземній валюті 0 37 

резерви під знецінення кредитів та 
заборгованості клієнтів 

(943) (847) 

Цінні папери в портфелі банку на 
продаж, у т. ч.: 

60 60 

резерви під знецінення цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

0 0 

Цінні папери в портфелі банку до 
погашення, у т. ч.: 

0 0 

резерви під знецінення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення 

0 0 

Інвестиції в асоційовані та дочірні 
компанії 

0 0 

Інвестиційна нерухомість 15 955 15 838 
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Дебіторська заборгованість щодо 
поточного податку на прибуток 

882 696 

Відстрочений податковий актив 6 6 

Основні засоби та нематеріальні активи 35 918 32 688 

Інші фінансові активи, у т. ч.: 5 687 1 725 

резерви під інші фінансові активи (31) (39) 

Інші активи, у т. ч.: 1 077 760 

резерви під інші активи (5) (5) 

Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та активи групи вибуття 

1 600 1 600 

Усього активів, у т. ч.: 437 981 531 216 

в іноземній валюті 191 655 226 329 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   

Кошти банків, у т. ч.: 0 72 890 

в іноземній валюті 0 15 769 

Кошти клієнтів, у т. ч.: 230 212 276 641 

кошти юридичних осіб, у т. ч.: 48 818 37 533 

в іноземній валюті 3 002 2 767 

кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.: 47 106 30 756 

в іноземній валюті 3 002 2 767 

кошти фізичних осіб, у т. ч.: 181 394 239 108 

в іноземній валюті 109 834 155 104 

кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.: 39 694 44 948 

в іноземній валюті 20 768 24 808 

Боргові цінні папери, емітовані банком, 
у т. ч.: 

0 0 

в іноземній валюті 0 0 

Інші залучені кошти 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на 
прибуток 

520 51 

Відстрочені податкові зобов'язання 2 365 2 365 

Резерви за зобов'язаннями 0 0 

Інші фінансові зобов'язання 6 223 2 437 

Інші зобов'язання 1 374 1 418 

Субординований борг 72 978 53 455 

Зобов'язання групи вибуття 0 0 
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Усього зобов'язань, у т. ч.: 313 672 409 257 

в іноземній валюті 187 644 227 987 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ   

Статутний капітал 88 678 74 130 

Емісійні різниці 0 0 

Незареєстровані внески до статутного 
капіталу 

0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

2 960 15 370 

Резервні та інші фонди банку 14 137 13 925 

Резерви переоцінки 18 534 18 534 

Усього власного капіталу 124 309 121 959 

Усього зобов'язань та власного 
капіталу 

437 981 531 216 

 
 
 
 
 
 

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 
ПАТ «КБ  «Інвестбанк» 
за III квартал 2015 року 

 (тис. грн.) 

Звітний період Попередній період Найменування статті 

за 
поточний 
квартал 

за поточний 
квартал 

наростаючим 
підсумком з 
початку року 

за 
відповідний 

квартал 
попередньог

о року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 
наростаючим 
підсумком з 
початку року 

1 2 3 4 5 

Процентні доходи 13 558 50 505 15 722 45 527 

Процентні витрати (8 504) (33 664) (10 793) (30 054) 

Чистий процентний 
дохід/(Чисті процентні 

витрати) 

5 054 16 841 4 929 15 473 
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Комісійні доходи 2 490 6 629 2 138 5 252 

Комісійні витрати (340) (925) (254) (618) 

Результат від операцій з 
цінними паперами в 

торговому портфелі банку 

(11) (15) (7) 9 

Результат від операцій з 
хеджування справедливої 

вартості 

0 0 0 0 

Результат від переоцінки 
інших фінансових 
інструментів, що 
обліковуються за 

справедливою вартістю з 
визнанням результату 

переоцінки через прибутки 
або збитки 

0 0 0 0 

Результат від продажу 
цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 

0 0 0 0 

Результат від операцій з 
іноземною валютою 

197 674 303 994 

Результат від переоцінки 
іноземної валюти 

28 (1 199) 603 1 212 

Результат від переоцінки 
об'єктів інвестиційної 

нерухомості 

0 0 0 0 

Доходи/(витрати), які 
виникають під час 

первісного визнання 
фінансових активів за 
процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж 
ринкова 

0 0 0 0 

Витрати/(доходи), які 
виникають під час 

первісного визнання 
фінансових зобов'язань за 

процентною ставкою, 
вищою або нижчою, ніж 

ринкова 

0 0 0 0 

Відрахування до резерву під 
знецінення кредитів та 
коштів в інших банках 

48 (1 155) (801) (3 168) 

Відрахування до резерву під 
знецінення дебіторської 
заборгованості та інших 

1 8 3 10 
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фінансових активів 

Знецінення цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

0 0 0 0 

Знецінення цінних паперів у 
портфелі банку до 

погашення 

0 0 0 0 

Відрахування до резервів за 
зобов'язаннями 

0 0 1 3 

Інші операційні доходи 289 962 254 965 

Адміністративні та інші 
операційні витрати 

(6 672) (18 955) (5 560) (16 245) 

Частка в прибутку/(збитку) 
асоційованих компаній 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) до 
оподаткування 

1 084 2 865 1 609 3 887 

Витрати на податок на 
прибуток 

(200) (515) (250) (810) 

Прибуток/(збиток) від 
діяльності, що триває 

884 2 350 1 359 3 077 

Прибуток/(збиток) від 
припиненої діяльності після 

оподаткування 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) 884 2 350 1 359 3 077 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ 
ДОХІД: 

    

Переоцінка цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

0 0 0 0 

Переоцінка основних засобів 
та нематеріальних активів 

0 0 0 0 

Результат переоцінки за 
операціями з хеджування 

грошових потоків 

0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 
прибутку асоційованої 

компанії 

0 0 0 0 

Податок на прибуток, 
пов'язаний з іншим 
сукупним доходом 

0 0 0 0 

Інший сукупний дохід 
після оподаткування 

0 0 0 0 

Усього сукупного доходу 884 2 350 1 359 3 077 
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Прибуток/(збиток) на акцію 
від діяльності, що триває: 

    

чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

0,01 0,03 0,02 0,04 

скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

0 0 0 0 

 

Прибуток/(збиток) на акцію 
від припиненої діяльності: 

    

чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію 

0 0 0 0 

скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

0 0 0 0 

 

Прибуток/(збиток) на акцію 
за квартал: 

    

чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

0,01 0,03 0,02 0,04 

скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

0 0 0 0 

 
 
  

 
12) 

 
баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, в якому 
подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії 
 
 

Звіт про фінансовий стан 
ПАТ «КБ «Інвестбанк» 
на кінець дня 31.12.2014 

(число, місяць, рік) 
(тис. грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний 
період 

Попередній 
період 

1 2 3 4 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 17 858 156 627 

Кошти обов'язкових резервів банку в 
Національному банку України 

 0 3 844 

Торгові цінні папери 7 59 58 

Кошти в інших банках 8 41 069 2 558 
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Кредити та заборгованість клієнтів 9 418 572 347 014 

Цінні папери в портфелі банку на 
продаж 

10 60 60 

Інвестиційна нерухомість 11 15 838 16 724 

Дебіторська заборгованість щодо 
поточного податку на прибуток 

 696 1 363 

Відстрочений податковий актив  6 8 

Основні засоби та нематеріальні 
активи 

12 32 688 22 964 

Інші фінансові активи 13 1 720 1 626 

Інші активи 14 760 1 067 

Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та активи групи вибуття 

15 1 600 1 753 

Усього активів  530 926 555 666 

Кошти банків 16 72 890 160 000 

Кошти клієнтів 17 276 649 258 796 

Зобов'язання щодо поточного податку 
на прибуток 

 51 500 

Відстрочені податкові зобов'язання  2 365 8 

Інші фінансові зобов'язання 18 2 139 1 393 

Інші зобов'язання 19 1 418 897 

Субординований борг 20 53 455 27 096 

Усього зобов'язань  408 967 448 690 

Статутний капітал 21 74 130 74 130 

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 15 370 11 412 

Резервні та інші фонди банку  13 925 13 657 

Резерви переоцінки 22 18 534 7 777 

Усього власного капіталу  121 959 106 976 

Усього зобов'язань та власного 
капіталу 

 530 926 555 666 

 
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

ПАТ «КБ «Інвестбанк» 
за 2014 рік 

(тис. грн.) 
Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 24 61 393 55 020 
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Процентні витрати 24 (40 654) (36 450) 

Чистий процентний 
дохід/(Чисті процентні 

витрати) 

 20 739 18 570 

Комісійні доходи 25 7 170 7 254 

Комісійні витрати 25 (886) (662) 

Результат від операцій з 
цінними паперами в 

торговому портфелі банку 

 1 (4) 

Результат від операцій з 
іноземною валютою 

 1 206 576 

Результат від переоцінки 
іноземної валюти 

 1 037 (129) 

Відрахування до резерву під 
знецінення кредитів та 
коштів в інших банках 

8, 9 (4 123) 222 

Відрахування до резерву під 
знецінення дебіторської 
заборгованості та інших 

фінансових активів 

13, 14 13 49 

Відрахування до резервів за 
зобов'язаннями 

 3 60 

Інші операційні доходи 26 2 776 1 379 

Адміністративні та інші 
операційні витрати 

27 (22 799) (20 524) 

Прибуток/(збиток) до 
оподаткування 

 5 137 6 791 

Витрати на податок на 
прибуток 

28 (908) (1 424) 

Прибуток/(збиток) від 
діяльності, що триває 

 4 229 5 367 

Прибуток/(збиток) за рік  4 229 5 367 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ 
ДОХІД: 

   

Переоцінка цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

22 0 (26) 

Переоцінка основних засобів 
та нематеріальних активів 

22 13 118 0 

Податок на прибуток, 
пов'язаний з іншим 
сукупним доходом 

22 (2 361) 0 

Інший сукупний дохід  10 757 (26) 
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після оподаткування за рік 

Усього сукупного доходу за 
рік 

 14 986 5 341 

Прибуток (збиток), що 
належить: 

   

власникам банку  4 229 5 367 

Усього сукупного доходу, 
що належить: 

   

власникам банку  14 986 5 341 

Прибуток/(збиток) на акцію 
від діяльності, що триває: 

29    

чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію 

 0,06 0,07  

скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

 0,06 0,07 
 

Прибуток/(збиток) на акцію, 
що належить власникам 

банку: 

29   
 

чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію за рік 

 0,06 0,07  

скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 

 0,06 0,07 
 

 
 
2. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення 

 
1 

 
Дата і номер протоколу 
загальних зборів акціонерів 
товариства (або рішення 
єдиного акціонера товариства, 
або рішення іншої особи, що 
відповідно до законодавства 
виконує функції загальних 
зборів), яким оформлені 
рішення про збільшення 
розміру статутного капіталу 
товариства шляхом 
розміщення додаткових акцій 
існуючої номінальної вартості 
та про приватне розміщення 
акцій 

 
Згідно протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«КБ «Інвестбанк» №13 від 29.10.2015 прийнято 
рішення про збільшення розміру статутного капіталу 
шляхом приватного розміщення додаткових акцій 
існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових 
внесків та про приватне розміщення акцій. 

 
2 

 
Загальна кількість голосів 
акціонерів - власників 

 
Кількість голосуючих акцій з питання порядку денного 
про приватне розміщення акцій  - 68026076  



 29 

голосуючих акцій товариства, 
які зареєструвалися для участі 
в загальних зборах акціонерів 
товариства (зазначається 
кількість голосуючих акцій з 
питання порядку денного про 
приватне розміщення акцій), 
та кількість голосів акціонерів, 
які голосували за прийняття 
рішення про приватне 
розміщення акцій 

Кількість голосів акціонерів, які голосували за 
прийняття рішення про приватне розміщення акцій - 
68026076 
 

 
3 

 
Загальна номінальна вартість 
акцій, які планується 
розмістити 

 
 157000000 (сто п’ятдесят сім мільйонів) гривень 

 
4 

 
Зобов'язання емітента щодо 
невикористання внесків, 
отриманих при розміщенні 
акцій у рахунок їх оплати, для 
покриття збитків товариства 

 
Збільшення статутного капіталу Банку для покриття 
збитків не допускається. 

 
5 

 
Мета використання 
фінансових ресурсів, 
залучених від розміщення 
акцій (конкретні обсяги та 
напрями використання) 

 
Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, в 
сумі 157 000 000,00 грн. збільшать регулятивний 
капітал Банку.  
Зазначені кошти планується направити на здійснення 
статутної діяльності в частині збільшення обсягів 
активних операцій, а саме:  
- збільшення обсягів кредитних операцій з 
корпоративними клієнтами (в т.ч. з клієнтами малого 
та середнього бізнесу) – 140 000 000,00 грн.; 
-збільшення обсягів кредитних операцій з клієнтами 
індивідуального бізнесу (фізичними особами) – 5 000 
000,00 грн.; 
- збільшення вкладень в державні цінні папери – 
12 000 000,00 грн. 
 

 
6 

 
Кількість акцій кожного типу, 
що планується розмістити, у 
тому числі кількість 
привілейованих акцій кожного 
класу (у разі розміщення 
привілейованих акцій кількох 
класів) 

 
122656250 (сто двадцять два мільйони шістсот 
п’ятдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) штук простих 
іменних акцій. 

 
7 

 
Номінальна вартість акції 

 
 1,28 (одна гривня двадцять вісім копійок) грн. 

 
8 

 
Ринкова вартість акцій 

 
0,051 (п’ять копійок та одна десята копійки)  грн. - 
згідно біржового курсу акцій станом на 24.09.2015р. 
(лист ПАТ «Українська біржа» від 25.09.2015р.).  
Ринкова вартість затверджена Спостережною радою 
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банку 30.09.2015р.  
 
9 

 
Ціна розміщення акцій 

 
Акції розміщуються за ціною 1,28 (одна гривня 
двадцять вісім копійок) грн., що дорівнює номінальній 
вартості та є вище ринкової вартості.  

 
10 

 
Обсяг прав, що надаються 
власникам акцій, які 
планується розмістити 

 
Кожною простою іменною акцією ПАТ «КБ 
«Інвестбанк» її власнику - акціонеру надається 
однакова сукупність прав, включаючи права на:  
1) участь в управлінні Банком;  
2) отримання дивідендів;  
3) отримання у разі ліквідації Банку частини його 
майна або вартості частини майна Банку;  
4) отримання інформації про господарську діяльність 
Банку.  
Акціонери-власники простих акцій товариства можуть 
мати інші права, передбачені положеннями чинного 
законодавства.  

 
11 

 
Інформація про надання 
акціонерам переважного права 
на придбання акцій додаткової 
емісії (надається акціонерам - 
власникам простих акцій у 
процесі приватного 
розміщення обов'язково у 
порядку, встановленому 
законодавством; надається 
акціонерам - власникам 
привілейованих акцій у 
процесі приватного 
розміщення товариством 
привілейованих акцій, якщо це 
передбачено статутом 
акціонерного товариства) 

 
Всі акціонери банку станом на 29 жовтня 2015 року  
мають рівне переважне право на придбання акцій, що 
пропонуються до розміщення, у кількості пропорційно 
частці належних їм простих акцій у загальній кількості 
простих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк», та можуть 
скористатися цим правом з 08 лютого 2016 року по 29 
лютого 2016 року включно.  Якщо кількість акцій, яку 
може придбати акціонер не ціле число, то кількість 
акцій округлюється в меншу сторону до цілого числа. 

 
12 

 
Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової 
емісії: 

 
1) 

 
строк та порядок подання 
письмових заяв про придбання 
акцій 

 
Акціонери, які мають намір реалізувати своє 
переважне право, подають ПАТ «КБ «Інвестбанк» 
письмову заяву про придбання акцій. У заяві акціонера 
повинно бути зазначено його ім’я, прізвище, по 
батькові (найменування), місце проживання 
(місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним 
придбаваються. Заява приймається товариством з 08 
лютого 2016 року по 29 лютого 2016 року за адресою: 
м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б, приміщення ПАТ 
«КБ «Інвестбанк», кабінет Голови Правління. 

 
2) 

 
строк та порядок 
перерахування коштів у сумі, 

 
Акціонери, які мають намір реалізувати своє 
переважне право, перераховують кошти в національній 
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яка дорівнює вартості акцій, 
що придбаваються, із 
зазначенням найменування 
банку та номера поточного 
рахунку, на який 
перераховуються кошти в 
оплату за акції 

валюті на рахунок №5004190001980 в ПАТ «КБ 
«Інвестбанк», код банку 328210, код ЄДРПОУ 
20935649 у сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, 
що ними придбаваються. Перераховані кошти 
приймаються товариством з 08 лютого 2016 року по 29 
лютого 2016 року. 
Оплата за акції в іноземній валюті не допускається. 

 
3) 

 
строк та порядок видачі 
товариством письмових 
зобов'язань про продаж 
відповідної кількості акцій 

 
Видача ПАТ «КБ «Інвестбанк» на підставі отриманих 
від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та 
коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, 
письмових зобов'язань про продаж відповідної 
кількості акцій відбуватиметься протягом 5 робочих 
днів з дати отримання ПАТ «КБ «Інвестбанк» 
відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує 
дню початку укладення договорів з першими 
власниками. 

 
13 

 
Порядок розміщення акцій та їх оплати: 

 
1) 

 
дати початку та закінчення 
першого та другого етапів 
укладення договорів з 
першими власниками у 
процесі приватного 
розміщення акцій 

 
Термін проведення першого етапу - з 01 березня по 09 
березня 2016 року включно. 
Термін проведення другого етапу - з 10 березня по 16 
березня 2016 року включно. 

 
2) 

 
можливість дострокового 
закінчення укладення 
договорів з  першими 
власниками у процесі 
приватного розміщення акцій 
(якщо на запланований обсяг 
акцій укладено договори з 
першими власниками та акції 
повністю оплачено) 

 
У разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково 
будуть укладені договори з першими власниками та 
акції будуть повністю сплачені, Спостережна рада 
ПАТ «КБ «Інвестбанк» може прийняти рішення про 
дострокове закінчення укладення договорів з першими 
власниками та затвердити результати укладення 
договорів з першими власниками, результати 
приватного розміщення акцій  та звіт про результати 
розміщення акцій. Таке рішення може бути прийняте 
не раніше першого дня другого етапу укладення 
договорів з першими власниками. 

 
3) 

 
порядок укладання договорів 
купівлі-продажу акцій (на 
першому етапі укладення 
договорів з першими 
власниками у процесі 
приватного розміщення акцій), 
щодо яких акціонером під час 
реалізації переважного права 
була подана заява про 
придбання та перераховані 
відповідні кошти, відповідно 
до умов розміщення акцій 

 
В термін з 01 березня по 09 березня 2016 року 
укладаються договори купівлі - продажу акцій між 
ПАТ «КБ «Інвестбанк» і акціонерами, які надали ПАТ 
«КБ «Інвестбанк» заяву про придбання акцій та внесли 
кошти під час реалізації свого переважного права. 
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4) строк та порядок подання заяв 
про придбання акцій 
учасниками розміщення, 
перелік яких затверджено 
загальними зборами 
акціонерів (або єдиним 
акціонером товариства, або 
іншою особою, що відповідно 
до законодавства виконує 
функції загальних зборів), а 
також строк та порядок 
укладання договорів купівлі-
продажу акцій (на другому 
етапі укладення договорів з 
першими власниками у 
процесі приватного 
розміщення акцій) 

На другому етапі, в термін з 10 березня по 16 березня 
2016 року реалізуються акції додаткової емісії, які не 
були реалізовані під час реалізації акціонерами свого 
переважного права, серед учасників приватного 
розміщення акцій. Отримані заяви задовольняються за 
черговістю їх надходження. Всі заяви розглядаються 
виключно в межах кількості акцій, що залишилися 
після реалізації акціонерами свого переважного права, 
та не перевищують розміру оголошеного додаткового 
випуску акцій. Заяви, що надійшли після того, як 
попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного 
додаткового випуску акцій, не  задовольняються. На 
підставі поданих заяв між Банком і учасниками 
приватного розміщення укладаються договори купівлі-
продажу акцій. 

 
5) 

 
адреси, за якими 
відбуватиметься укладення 
договорів з першими 
власниками у процесі 
приватного розміщення акцій 

 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б, приміщення 
ПАТ «КБ «Інвестбанк», кабінет Голови Правління 

 
6) 

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо 
розміщення акцій цього випуску): 

 
  

повне найменування ПАТ «КБ «Інвестбанк» самостійно здійснює 
розміщення акцій. 

 
  

код за ЄДРПОУ  - 

 
  

місцезнаходження  - 
  

 
  

номери телефонів та факсів  - 
  

 
  

 
номер і дата видачі ліцензії на 
провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме 
андеррайтингу 

 
 - 

 
7) 

відомості про фондову біржу, на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова 
вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів 
торгів на такій фондовій біржі*: 

 
  

 
повне найменування 

 
Публічне акціонерне товариство «Українська біржа» 

 
  

 
код за ЄДРПОУ 

 
 36184092 

 
  

 
місцезнаходження 

 
 01004, м.Київ, вул.Шовковична,42-44 

 
  

 
номери телефонів та факсів 

 
Телефон  (044) 495-74-74, факс (044) 495-74-73 

  Повна оплата акцій за договорами купівлі-продажу 








