ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ
ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”
Застереження:

Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може
розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у
зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для
реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи
1. Інформація про емітента
1.1. Повне та скорочене (у разі наявності) найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” (скорочене найменування - ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”).
1.2. Місцезнаходження емітента, засоби зв’язку: 49600, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17.SWIFT: CRDEUA2N. Телекс: 143444 GOROD UX. Reuter-Dealing:
DNEP. Код Банку: 305749. Телефон: +38 (0562) 389-459. тел./факс: +38 (0562) 389-592. e-mail: info@creditdnepr.com
1.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” (далі за текстом – “Банк”) створене за рішенням Установчих зборів акціонерів (Протокол №1 від
13.01.1993р., 09.06.1993 р.) під назвою Акціонерний банк “Муніципальний банк”, зареєстрований Національним банком України 07 липня 1993 року, реєстраційний № 180,
та перереєстрований Національним банком України у зв’язку із зміною найменування на Акціонерний банк “Кредит-Дніпро” 13 грудня 1994 року, реєстраційний № 180,
перереєстрований Національним банком України у зв’язку зі зміною найменування на Закрите акціонерне товариство комерційний банк “Кредит-Дніпро” 10 грудня 2002
року.
Рішенням Загальних зборів акціонерів від 28 травня 2009 року (протокол загальних зборів від 28.05.2009 р.) тип Банку з Закритого акціонерного товариства змінено на
Публічне акціонерне товариство. У зв’язку із зміною типу Банком змінено найменування з Закритого акціонерного товариства комерційного банку “Кредит-Дніпро” на
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” є правонаступником прав та зобов’язань Закритого акціонерного товариства комерційного банку
“Кредит-Дніпро”.
1.4. Перелік засновників емітента:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Найменування
ТОВ "Екологічна ініціатива"
ТОВ "Метаброк"
ЗАТ "Технополіс-СІС"
ЗАТ "ТЄКО"
ДНВО "Перспектива"
ТОВ "Леонід і Ко"
ТОВ "Нью Пі"
ТОВ "Цвіт Мєт Ін вєст"
Фірма "ЧелСі Лімітед Ко"
НДК "Наука, Бізнес, Маркетинг"
НВО "МОКОМ"
СП "Оберон"
МП "Агрін-П"
Фірма "Металімпекс"
ПО "Побутові послуги"
ККФ "Інпаркс Лтд"
ДНВП "Південтехкомплекс"

Частка у статутному
капіталі на дату
заснування
11.77%
11.77%
11.77%
11.77%
9.80%
7.84%
7.84%
7.84%
7.92%
1.96%
1.96%
1.96%
1.96%
0.98%
0.98%
0.86%
0.58%

1

18
АСК "Скороход"
0.20%
19
ПП ВКФ "Тетяна"
0.20%
20
ОП "Трубопрокатний завод ім..Леніна"
0.02%
21
ЗАТ "Оргбанк"
0.02%
1.5. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)
Витяг зі Cтатуту емітента:
Стаття 17. Органи управління та контролю
17.1. Органами управління Банку є:
1) Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори);
2) Наглядова Рада;
3) Правління.
Стаття 18. Загальні збори акціонерів Банку
18.1. Загальні збори акціонерів - вищий орган управління Банку, який представляє інтереси акціонерів (тут і далі за текстом акціонери - це акціонери або їх
представники).
18.2. Банк зобов’язаний щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори).
Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
18.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.
18.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Банку;
2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
5) прийняття рішення про розміщення акцій;
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну комісію Банку, а також внесення змін до них;
10) затвердження інших внутрішніх документів Банку, якщо інше не передбачено цим Статутом;
11) затвердження річного звіту Банку як акціонерного товариства;
12) розподіл прибутку і збитків Банку;
13) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій;
14) прийняття рішення про форму існування акцій;
15) затвердження розміру річних дивідендів;
16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
17) обрання членів Наглядової Ради, в тому числі Голови Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради;
18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, в тому числі Голови Наглядової Ради;
19) обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
20) затвердження висновків Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
21) прийняття рішення про виділ та припинення Банку, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України “Про акціонерні товариства”,
про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після
задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
24) обрання комісії з припинення Банку;
25) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків, але
менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
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26) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50 відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно з цим Статутом або Положенням про Загальні збори
акціонерів Банку.
18.5. До виключної компетенції Загальних зборів може бути віднесено вирішення й інших питань.
Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам управління Банку.
18.6. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків
голосуючих акцій. Протокол Загальних зборів акціонерів підписується Головуючим та секретарем Загальних зборів та передається Правлінню Банку не пізніше ніж через
10 днів з моменту закриття Загальних зборів.
18.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7 та 21, 26 пункту 18.4. цього Статуту, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від
загальної їх кількості.
Рішення з інших питаннь Загальні збори акціонерів приймають простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
18.8. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку
акціонерів, складеному в порядку та на дату, встановленими законодавством про депозитарну систему України та Законом України “Про акціонерні товариства”.
Встановлена дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж
за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у
строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у
разі скликання Загальних зборів акціонерами.
Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів та кандидатів до складу органів Банку не пізніше ніж
за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядовою Радою Банку не пізніше ніж за 15
днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів, які сукупно володіють 5 або більше відсотками голосів, вносяться до порядку денного в обов’язковому
порядку. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до проведення зборів шляхом надіслання листа з
повідомленням, телеграми або за допомогою факсимільного зв’язку.
До скликання Загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.
Загальні збори Банку не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
18.9. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення Загальних
зборів акціонерів Банку. Цей реєстр підписується Головою реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.
Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства.
18.10. Голосування на Загальних зборах акціонерів Банку проводиться за принципом: одна акція - один голос. Акціонери можуть доручати здійснення своїх прав
на
Загальних зборах Банку своїм представникам. Представники від акціонерів можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Акціонери вправі в будьякий час замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів.
18.11. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.
Позачергові збори скликаються у випадках, передбачених законодавством України, а також коли цього потребують інтереси Банку.
Процедура скликання позачергових Загальних зборів акціонерів встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів Банку.
Акціонери Банку, які володіють в сукупності більш ніж 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час та за будь-яким
приводом.
У випадку, коли інтереси Банку вимагають невідкладного прийняття рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядова Рада Банку може прийняти рішення про
прийняття Загальними зборами акціонерів рішення методом опитування. У такому разі акціонерам - власникам голосуючих акцій надсилається бюлетень для голосування,
який містить проект рішення або питання для голосування. Акціонери повинні в письмовій формі сповістити свою думку щодо запропонованих проектів рішень. Протягом
10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера всі акціонери повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення.
Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.
Стаття 19. Наглядова Рада Банку
19.1. Наглядова Рада Банку є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством України,
контролює та регулює діяльність Правління Банку.
Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається законодавством України, цим Статутом, Положенням про
Наглядову Раду Банку.
Член Наглядової Ради, який є представником акціонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі.
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19.2. Наглядова Рада обирається з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, у кількості 3 осіб на період до дати проведення чергових річних Загальних
зборів акціонерів.
Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Наглядова Рада обирається та відкликається Загальними зборами у складі :
Голова Наглядової Ради;
Члени Наглядової Ради.
Посада Голови Наглядової Ради включається до штатного розкладу Банку.
З Головою Наглядової Ради укладається трудовий договір у межах, встановлених законодавством України.
Трудовий договір з Головою Наглядової Ради від імені Банку підписує за дорученням акціонерів уповноважена рішенням Загальних зборів особа.
Члени Наглядової Ради здійснюють свої повноваження на підставі договору з Банком.
Від імені Банку договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.
У договорі з членом Наглядової Ради Банку може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Банком за нього внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.
19.3. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової
Ради Загальними зборами.
До виключної компетенції Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Банку:
а) з управління банківськими ризиками;
б) з організації внутрішнього аудиту;
в) інші документи, за виключенням внутрішніх документів, що регулюють діяльність органів Банку, та затверджуються Загальними зборами акціонерів Банку, а
також інших внутрішніх документів Банку, затвердження яких віднесено Статутом Банку до компетенції виконавчих органів Банку;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання
акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Банку;
4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Банком акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
8) обрання та відкликання повноважень Голови і членів Правління;
9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення (усунення) Голови (члена) Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме
повноваження Голови (члена) Правління;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
13) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку,
визначеного цим Статутом;
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства та цього Статуту та
мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства;
16) вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) вирішення питань, передбачених законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок
виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його
послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
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22) надсилання в порядку, передбаченому Законом України “Про акціонерні товариства”, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють
спільно) значного пакета акцій Банку;
23) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
24) прийняття рішення щодо покриття збитків;
25) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відділень, філій і представництв банку, затвердження їх статутів і
положень;
26) контроль діяльності Правління Банку;
27) підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні збори акціонерів;
28) визначення кредитної політики Банку;
29) погодження договорів на суму, що перевищує 50 відсотків зареєстрованого статутного капіталу Банку, крім ділінгових операцій;
30) контроль діяльності Правління щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Банку, внесення пропозицій до порядку денного та здійснення
попереднього розгляду питань порядку денного;
31) погодження рішень Правління про участь Банку у створенні будь-яких об’єднань підприємств, визначення розміру вкладу до статутного капіталу (фонду)
об’єднання, погодження рішень Правління щодо формування його статутного капіталу (фонду), зокрема рішень щодо зміни (збільшення або зменшення) вкладу до
статутного капіталу (фонду) об’єднання, рішень щодо інвестування коштів об’єднання та щодо визначення об’єктів інвестування, рішень щодо придбання об’єднанням
корпоративних прав, щодо володіння, користування, розпорядження, управління об’єднанням корпоративними правами, будь-яких рішень щодо діяльності об’єднання, а
також погодження рішень Правління про ліквідацію об’єднання, погодження рішень Правління щодо визначення осіб, які будуть за довіреностями, підписаними Головою
Правління Банку або особою, яка його заміщує, представляти Банк на загальних зборах засновників (учасників) об’єднання та/або забезпечувати участь Банку в органах
об’єднання, затвердження установчих документів об’єднання з правом внесення до них у разі необхідності змін і доповнень;
32) затвердження організаційної структури Банку, змін та доповнень до організаційної структури Банку;
33) погодження рішень Правління про придбання (відчуження) Банком корпоративних прав в інших суб’єктах господарювання, за виключенням операцій, які
пов’язані з діяльністю Банку як торговця цінними паперами, і здійснюються за рішенням Правління Банку без погодження з Наглядовою Радою;
34) встановлення сум та видів правочинів, вчинення яких від імені Банку дозволяється лише за попереднім погодженням з Наглядовою Радою;
35) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової Ради згідно із законодавством або Статутом Банка, або повноваження з вирішення яких
передане Наглядовій Раді Загальними зборами акціонерів Банку.
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних
зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.
19.4. У разі необхідності негайного прийняття рішення, або якщо будь-хто з членів Наглядової Ради не може прийняти участь у засіданні Наглядової Ради,
рішення з питань, що знаходяться в межах компетенції Наглядової Ради, можуть прийматися шляхом заочного голосування членів Наглядової Ради. У такому випадку
Голова Наглядової Ради надсилає членам Наглядової Ради поштовим зв'язком (з повідомленням), факсом або електронною поштою бюлетень з проектом рішення, який
повинен бути заповнений членом Наглядової Ради та повернутий Голові Наглядової Ради Банку протягом 3 (трьох) днів з моменту його отримання членом Наглядової
Ради Банку. Рішення вважається прийнятим Наглядовою Радою Банку, якщо Голова Наглядової Ради отримав заповнені бюлетені не менше ніж половини обраних членів
Наглядової Ради Банку.
Протягом 5 (п’яти) днів після отримання бюлетенів від членів Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради Банку готує протокол засідання Наглядової Ради Банку у
відповідності з результатом опитування та повідомляє членів Наглядової Ради та Правління про такі результати та прийняті рішення.
19.5. Порядок скликання і проведення засідань Наглядової Ради Банку визначається Положенням про Наглядову Раду Банку, що затверджується Загальними
зборами акціонерів Банку.
19.6. За рішенням Наглядової Ради Банку може бути призначена спеціальна особа, завданням якої є забезпечення дотримання органами і посадовими особами
Банку процедурних вимог, які гарантують реалізацію прав та інтересів акціонерів Банку.
Стаття 20. Правління Банку
20.1. Правління Банку є виконавчим органом Банку, здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності
Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рішеннями Зборів і Наглядової Ради Банку.
У межах своєї компетенції Правління діє від імені Банку, підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.
Правління Банку діє на підставі Положення, що затверджується Загальними зборами.
Голова Правління Банку керує роботою Правління та має право представляти Банк без довіреності.
Члени Правління несуть персональну відповідальність згідно із законодавством України за збитки, завдані Банку своїми діями (бездіяльністю).
20.2. Правління складається не менше ніж з 5 (п’яти) осіб зі строком повноважень 1 (один) рік. Кількісний склад Правління Банку встановлюється рішенням
Наглядової Ради Банку. Голова і члени Правління обираються Наглядовою Радою Банку. Голова Правління пропонує членів Правління для обрання Наглядовою Радою
Банку. Кандидатури Голови Правління, головного бухгалтера, їх заступників та членів Правління погоджуються Національним банком України.
Повноваження Голови і членів Правління Банку припиняються (відкликаються) за рішенням Наглядової Ради Банку.
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Голова і члени Правління Банку можуть бути відкликані за рішенням Наглядової Ради Банку до закінчення терміну повноважень відповідно до законодавства
України про працю та індивідуальних трудових договорів.
Наглядова Рада має право в будь-який час усунути (відсторонити) Голову і членів Правління Банку від виконання ними своїх обов’язків.
20.3. До компетенції Правління входить:
1) керівництво поточною діяльністю Банку;
2) формування пропозицій про придбання Банком акцій, які він випускає;
3) формування пропозицій щодо напряму розвитку Банку, розподілу прибутку, нормативів розміру поточних витрат, нормативів утворення фондів матеріального
заохочення і розвитку Банку, а також розмірів дивідендів;
4) складання кошторисів витрат фондів матеріального заохочення і розвитку Банку;
5) внесення пропозицій щодо створення реорганізації та ліквідації відділень, філій та представництв Банку, розробка проектів положень про відділення, філії та
представництва;
6) затвердження інструкцій, правил, процедур, внутрішніх положень та інших внутрішніх документів Банку (крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції
Загальних зборів та Наглядової Ради Банку);
7) складання переліку конфіденційних відомостей;
8) попереднє обговорення питань, які необхідно розглянути на Загальних зборах акціонерів чи на засіданні Наглядової Ради, підготовка по них необхідних
документів, організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради;
9) розгляд результатів діяльності Банку, питань організації кредитування, розрахунків, зовнішньоекономічної діяльності, роботи з цінними паперами та інших
питань діяльності Банку;
10) визначення організаційної структури Банку та подання на затвердження Наглядовій Раді Банку;
11) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв та відділень Банку;
12) забезпечення дотримання законодавства в Банку та його філіях, відділеннях та представництвах;
13) вирішення питань добору, розміщення, підготовки та перепідготовки персоналу;
14) розгляд проектів наказів, положень про підрозділи та прийняття по них рішень;
15) розгляд матеріалів перевірок і ревізій, звітів керівників підрозділів Банку, та прийняття по них рішення;
16) розгляд балансів Банку та звітів керівників структурних підрозділів Банку;
17) визначення умов оплати праці працівників Банку (крім членів Наглядової Ради та членів Правління), включаючи його філії, відділення та представництва;
18) затвердження річних результатів діяльності філій, відділень і представництв Банку;
19) визначення планів та напрямків діяльності філій, відділень та представництв Банку;
20) прийняття рішень про самостійну або пайову участь у будівництві, а також про придбання і відчуження нерухомого майна Банку;
21) прийняття рішень щодо управління корпоративними правами, які належать Банку в інших суб’єктах господарювання;
22) розгляд організаційної структури Банку, змін та доповнень до організаційної структури Банку, ініціювання перед Наглядовою Радою затвердження
організаційної структури Банку, змін та доповнень до організаційної структури Банку;
23) вирішення інших питань діяльності Банку, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради.
20.4. Правління скликається на засідання не рідше двох разів на місяць.
Засідання веде Голова Правління, а у разі його відсутності – Перший заступник Голови Правління або інший член Правління (у разі відсутності Першого
заступника Голови Правління), який виконує обов’язки Голови Правління.
Рішення приймається простою більшістю голосів.
Рішення Правління визнаються правомочними, якщо у його засіданні беруть участь більше 60% його складу. Усі питання, що входять до компетенції Правління,
вирішуються колегіально на його засіданнях шляхом голосування. Кожен член Правління при голосуванні має один голос. На засіданнях Правління з правом дорадчого
голосу мають право бути присутніми члени Ревізійної Комісії. У випадку однакової кількості голосів, голос Голови Правління Банку є вирішальним.
У випадку незгоди з рішенням Правління його члени можуть довести свою думку Загальним зборам акціонерів чи Наглядовій Раді Банку.
Рішення Правління оформлюються протоколом за підписом його Голови, відповідно чинного законодавства.
20.5. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.
Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Банку, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Банку, вчиняти
правочини від імені Банку, затверджувати штати, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку, включаючи його філії,
представництва та відділення.
Голова Правління підзвітний Загальним зборам та Наглядовій Раді, несе відповідальність за ефективність роботи Правління, беззбиткову поточну діяльність Банку та
відповідно до законодавства про бухгалтерський облік, за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів, здійснення всіх господарських операцій
у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.
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Голова Правління надає довіреності керівникам (їх заступникам) філій, керівникам (начальникам, керуючим та іншим керівникам) відділень, іншим співробітникам
Банку на представництво Банку перед третіми особами, на право здійснення від імені Банку правочинів, в тому числі на право підписання та розірвання договорів та інших
документів, що пов’язані зі здійсненням правочинів.
Права та обов’язки Голови Правління по здійсненню керівництва поточною діяльністю Банку визначаються правовими актами України, цим Статутом,
Положенням про Наглядову Раду Банку, Положенням про Правління Банку.
Голова Правління Банку:
1) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради Банку;
2) розпоряджається майном Банку у межах, встановлених цим Статутом, рішеннями Наглядової Ради, Правління та законодавством України;
3) визначає організаційну структуру Банку, передає її на розгляд Правлінню Банку з подальшим затвердженням Наглядовою Радою Банку, затверджує правила,
процедури й інші внутрішні документи Банку, які регулюють трудові відносини, регламентують здійснення поточної господарчої діяльності та виконання
оперативно-розпорядчих функцій структурними підрозділами та службовцями Банку, за виключенням документів, що затверджуються Загальними зборами,
Наглядовою Радою чи Правлінням Банку;
4) підписує всі документи, що приймаються чи затверджуються Правлінням Банку;
5) затверджує штатний розклад Банку, філій, відділень та представництв Банку;
6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Банку, керівників (заступників) філій, відділень та представництв;
7) в порядку встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями заохочує працівників Банку, а також притягає до відповідальності;
8) відкриває в банках кореспондентські, валютні та інші рахунки Банку, заключає договори та здійснює інші правочини;
9) організує бухгалтерський облік та звітність Банку;
10) забезпечує підготовку та проведення засідань Правління Банку;
11) вирішує інші питання поточної діяльності Банку.
20.6.
Перший заступник Голови Правління, Заступник Голови Правління, Члени Правління очолюють напрямки роботи відповідно до розподілу обов’язків, що
затверджується Головою Правління.
Голова Правління своїм наказом делегує частину своїх прав і обов’язків Першому заступнику Голови Правління, Заступнику Голови Правління, Членам
Правління.
Перший заступник Голови Правління, Заступник Голови Правління, Члени Правління у межах своєї компетенції діють від імені Банку на підставі довіреності, що
надається Головою Правління.
У разі відсутності Голови Правління його обов’язки без доручення виконує Перший заступник Голови Правління, у разі відсутності Першого Заступника Голови
Правління- один із членів Правління відповідно до наказу Голови Правління.
1.6. Предмет та мета діяльності емітента
Витяг зі статуту емітента:
Стаття 1. Загальні положення
1.3. Основною метою діяльності Банку є:
- сприяння становленню економіки України, розвитку товарно-грошових і ринкових відносин, розширенню зовнішньоекономічних зв’язків підприємств регіону і його
експортно-імпортного потенціалу;
- акумулювання фінансових ресурсів підприємств та організацій;
- інвестування коштів в модернізацію виробництва і нові технології;
- сприяння за допомогою банківських операцій господарській та підприємницькій діяльності підприємств різних галузей народного господарства, громадян;
- розвиток банківської справи і отримання прибутку.
…
Стаття 6. Операції Банку
6.1. На підставі банківської ліцензії Банк має право здійснювати такі банківські операції:
1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та
зарахування коштів на них;
3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
За наявності банківської ліцензії Банк має право без отримання письмового дозволу здійснювати такі операції та правочини:
1) надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
2) придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та
прийом платежів (факторинг);
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3)
4)
5)
6)
7)

лізинг;
послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.
6.2. За наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку України Банк має право здійснювати наступні операції:
1) Операції з валютними цінностями:
a. неторговельні операції з валютними цінностями;
b. ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
c. ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
d. ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
e. відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
f. відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
g. залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
h. залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
i. операції з банківськими металами на валютному ринку України;
j. операції з банківськими металами на міжнародних ринках;
k. інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
2) Емісія власних цінних паперів.
3) Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
4) Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
5) Здійснення інвестицій у статутні капітали та акції інших юридичних осіб.
6) Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
7) Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
- з інструментами грошового ринку;
- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
- з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.
8) Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
9) Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
10) Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України Банк може здійснювати торгівлю скупленими у населення
та прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння.
Банк має право здійснювати інші правочини згідно із законодавством України.
Національний банк України має право встановлювати спеціальні вимоги, включаючи вимоги щодо підвищення рівня регулятивного капіталу Банку чи інших
економічних нормативів, стосовно певного виду діяльності, передбаченого у цьому Статуті.
6.3. Банк має самостійний баланс і кореспондентський рахунок в Управлінні Національного банку України в Дніпропетровській області.
6.4. Взаємні відносини Банку з клієнтами здійснюються на договірних умовах.
Банк виконує операції на підставі договору, в якому передбачені права, обов’язки і відповідальність сторін, строки, процентні ставки чи інша плата, засоби
забезпечення зобов'язань та інші вимоги, які не суперечать діючому законодавству.
6.5. Кредити, які надає Банк, можуть забезпечуватися закладеним майном, майновими правами, які належать позичальнику, гарантіями, страхуванням та
зобов’язаннями в інших формах.
6.6. Банк забезпечує збереження прийнятих грошових коштів та виплату їх на вимогу клієнта.
6.7. Банк має право:
- на підставі домовленості з клієнтом встановлювати процентні ставки при проведенні активних та пасивних операцій, розміри комісійної винагороди за надані
послуги;
- отримувати від позичальників звіти, баланси та документи, які свідчать про їх платоспроможність та забезпеченість виданих кредитів;
- припинити подальшу видачу кредитів, достроково, згідно чинного законодавства, стягувати раніше видані кредити, якщо порушені зобов’язання, передбачені
кредитним договором.
6.8. Банк не має права здійснювати діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам’ятних, ювілейних і інвестиційних монет) та
страхування, крім виконання функцій страхового посередника.
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1.7.

Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати
Статутний капітал Банку на 10.12.2010 року складає 315 000 000,00 (Триста п'ятнадцять мільйонів грн. 00 коп.) грн. Оплачений в повному обсязі. Він розподілений
на 315000000 (Триста п’ятнадцять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (Одна грн. 00 коп.) грн. кожна, які випущені в бездокументарній формі.
1.8.

Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про розміщення
Власний капітал емітента на 10.12.2010 р. складає 576 630 127.81 (П`ятсот сімдесят шість мільйонів шістсот тридцять тисяч сто двадцять сім грн. 81 коп.) гривень,
регулятивний капітал на 10.12.2010р. складає 536 824 696.95 (П`ятсот тридцять шість мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот дев’яносто шість грн. 95 коп.) грн.
1.9.
Чисельність штатних працівників емітента ( за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у чкому подаються документи)
Чисельність службовців емітента станом на 30 вересня 2010 року становить 920 чоловіка.
1.10.
Чисельність акціонерів емітента за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи
Чисельність акціонерів емітента станом на 30 вересня 2010 року складає 2 (дві) особи.
1.11.

Відомості про посадових осіб емітента станом на 10 грудня 2010 року

Прізвище, ім’я,
по батькові
СЕРЕДЕНКО
Дмитро
Миколайович

МАКАРОВ
Павло
Олександрович

Посада
Голова
Наглядової
Ради

Голова
Правління

Рік
народження

Освіта, кваліфікація

01.10.1975

Державна металургійна академія України,
1997 р., “Економіка підприємства",
економіст;

16.04.1974

ПЕТРОВА
Лариса
Володимирівна

Член
ПравлінняГоловний
бухгалтер

10.04.1961

РИЖОВ
Костянтин
Сергійович

Перший
заступник
Голови
Правління

05.01.1978

КІРІЧКО
Вадим
Іванович

Член
Правління

06.01.1977

Московський державний університет
ім. Ломоносова, 2006 р.,
майстер ділового адміністрування (МВI)
Уфимський державний авіаційний
технічний університет (1996 р.) –
«Економіка і управління в
машинобудуванні»;
інженер-економіст;
Московський державний університет
ім. Ломоносова, 2006 р.,
майстер ділового адміністрування (МВI)
Дніпропетровський державний університет
(1983 р.) – «Економіка праці», економіст.

Дніпропетровський державний
університет, 1999 р., - «Фінанси»,
економіст

Міжнародний Соломонов університет (м.
Київ), 2000 р., «Фінанси», економіст по
фінансовій роботі

Відомості про трудову діяльність за останні 5 років
З 1999 по 2004 рр. працював в КНВІГ «Інтерпайп».
Займав посади начальника відділу, начальника управління,
заступника фінансового директора.
З 04.01.2005 призначений на посаду заступника Голови
Спостережної Ради АБ «Кредит-Дніпро».
З 09.06.2006 по т.ч. займає посаду Голови Спостережної
Ради ПАТ «Банк Кредит Дніпро».
З 2000 по 2005 рр. працював у ВАТ «БашКредитБанк” (ВАТ
“УралСибБанк”)
начальником
відділу,
начальником
управління, заступником керівника філіалу.
З 03.10.2005 прийнятий на роботу в АБ «Кредит-Дніпро» на
посаду 1-го заступника Голови Правління. З 03.08.2006 по
т.ч. – Голова Правління ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

З 20.02.1995 прийнята в АБ «Кредит-Дніпро» на посаду
начальника обліково-операційного відділу.
З 01.03.2001 по 08.01.2004 – заступник Головного
бухгалтера;
З 09.01.2004 по 20.07.2005 – в.о. Головного бухгалтера;
З 02.06.2005 - член Правління;
З 21.07.2005 по т.ч.- член Правління-Головний бухгалтер.
З 2001 по 2005 рр. працював в КНВІГ «Інтерпайп»
начальником відділу, керівником проекту.
01.08.2005 р. прийнятий в АБ «Кредит-Дніпро» на посаду
начальника управління аналізу і звітності.
З 09.06.2006 р. по т.ч. – перший заступник Голови
Правління ПАТ «Банк Кредит Дніпро».
Трудову діяльність почав в 1997 р. на посаді економіста
Київської філії АБ «Кредит-Дніпро». Займав посаду
начальника відділу активно-пасивних операцій.
З 13.06.2006 р. по т.ч. – член Правління ПАТ «Банк Кредит
Дніпро».

Стаж роботи
Загальний
в т.ч. на даній
виробничий
посаді
13 р. 4 м.

4 р. 5 м.

16 р. 7 м.

4 р. 4 м.

32 р. 2 м.

5 р. 4 м.

11 р. 4 м.

4 р. 5 м.

7 р. 10 м.

4 р. 5 м.
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ПАЛЮРА
Віталій
Володимирович

Заступник
Голови
Правління,
Член
Правління,
відповідальн
ий працівник
Банку за
проведення
фінансового
моніторингу

Днiпропетровський державний
університет, 1997 р., - "Математика",
математик.
Днiпропетровський унiверситет економiки
та права, 2008 р., - "Фiнанси", спецiалiст з
фiнансiв.

БЕЗУГЛА
Олена
Володимирівна

Член
Правління

22.02.1970

КИЧУН
Віктор
Іванович

Член
Правління

19.06.1968

САВЧУК
Павло
Володимирович

Член
Правління

20.05.1981

ЄВДОКИМОВ
Володимир
Миколайович

Заступник
Голови
Правління

06.11.1960

Інститут банкірів банку «Україна», 1998 р.,
«Фінанси і кредит»,
економіст

Українська державна юридична академiя,
м. Харкiв, 1994 р. "Правознавство"

Нацiональна металургiйна академiя
України, м. Днiпропетровськ, 2003 р.
"Фiнанси"

Харківський авіаційний інститут, 1983 р.,
“Двигуни літальних апаратів ”
Харківська юридична академія
ім.Ф.Е.Дзержинського, 1991 р.
«Правознавство»
Українська академія внутрішніх справ,
1995 р.,
«Правознавство»

ЛЮБИМЕНКО
Інна
Володимирівна

Голова
Ревізійної
комісії

1970

Українська технологічна академія, 2007 р.,
«Юриспруденція та право»
Українська державна юридична академiя,
м. Харкiв, "Правознавство"

З 08.12.2003 по 06.07.2007 р. працював в КНВІГ
"Інтерпайп", економіст, начальник відділу фінансових
ринків Казначейства фінансової дирекції;
З 11.07.2005 р. - Начальник управління ризиків в Банку
„Кредит-Дніпро”;
З 20.02.2006 р. - в.о. Головного казначея за сумісництвом в
Банку „Кредит-Дніпро”;
З 03.08.2006 р. - Директор Казначейства в Банку „КредитДніпро”;
З 07.02.2008 р. - начальник управління ризиків в Банку
„Кредит-Дніпро”;
З 11.11.2008 р. по т.ч. - Заступник Голови Правління, Член
Правління, в.о. відповідального робітника Банку за
проведення фінансового моніторингу в ПАТ «Банк Кредит
Дніпро».
З 14.07. 2000 працює в АБ «Кредит-Дніпро». Займала
посади економіста, провідного фахівця, начальника
відділу, заступника начальника управління, начальника
управління.
З 23.08.2006 по 13.04.2007 – Директор Дирекції
роздрібного бізнесу.
З 13.04.2007 по т.ч. - Член Правління ПАТ «Банк Кредит
Дніпро», директор Дирекції роздрібного бізнесу
З 01.07.2003 Доцент кафедри конституційного права
України Національної юридичної академії України ім.
Ярослава Мудрого,
з 02.07.2007 Радник Голови Правління з правових питань
ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”, начальник юридичного
управління ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”,
29.04.2010 по т.ч. - призначен на посаду Члена Правління
ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”
З 21.02.2005р. працював начальником фінансового відділу
ТОВ «Система аптек Лінда-фарм»,
З 13.06.2006 по 21.08.2006р. начальник управління аналізу
та звітності ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”,
З 21.08.2006 по 19.07.2009 начальник фінансовоекономічного управління ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”.
29.04.2010 по т.ч. - призначен на посаду Члена Правління
ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”
С 09.2005р.
З 03 березня 2007 року по 25 грудня 2007 року працював
на посаді заступника директора з питань безпеки та
правового захисту Київської регіональної дирекції ВАТ
«Райффайзен Банк Аваль».
З 19 березня 2010 року по 14 червня 2010 року займав
посаду директора департаменту економічної та фінансової
безпеки ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль».
З 15 червня 2010 року прийнятий на посаду заступника
Голови Правління ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

Корпорацiя НВIГ "Iнтерпайп" - начальник вiддiлу взаємодiї
з державними органами; на теперiшнiй час - ведучий
юрисконсульт в ДФ ТОВ "IстВан"

13 р. 5 м.

2 р.

18 р. 2 м.

3 р. 7 м.

21 р. 4 м.

7 м.

7 р. 3 м.

7 м.

27 р.4 м.

5 м.

22 р.

3 р.

10

БУРОВ Сергiй
Миколайович

Член
Ревiзiйної
Комiсiї

1957

Московський Фiнансовий Iнститут, 1979

Начальник податкового управлiння корпорацiї НПIГ
"Iнтерпайп",
та насьогоднi - начальник податкового управлiння фiрми

31р.

3 р.

25 р.

3 р.

4 р.

4 р.

5 р.

5 р.

" Iстван".
КРАВЧУК
Ольга
Ростиславiвна

ВОЛКОВ
Сергій
Олександрович
КОРЕПАНОВ
Сергій
Сергійович

Член
Ревiзiйної
Комiсiї

Член
Наглядової
Ради
Член
Наглядової
Ради

1964

Тернопiльський фiнансово-економiчний
iнститут 1985

КНЕУ,Магiстр з банкiвської справи
1980

1981

Московський державний унiверситет iм. М.
Ломоносова, 1998-2003, бакалавр
економiки,
Росiйська Економiчна Школа, 2001-2003,
магiстр економiки

Корпорацiя "НПIГ "Iнтерпайп" - заступник начальника
податкового управлiння
на сьогоднi - ООО "IстВан" - заступник начальника
податкового управлiння.
ТОВ "IстВан" - Керiвник
управлiння
контролiнгу
фiнансового департаменту
Представництво Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Н.Є. Прайвет Еквiтi Лiмiтед", Голова представництва

1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню
документів
Середньомісячна заробітна плата членів Правління:
- за третій квартал 2010 року становить 48 553,82 грн.;
,- за 2009 рік становила 42 721,59 грн.,
2. Інформація про фінансово-господарський стан емітента
Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності» із зазнченням строку закінчення їх дії
2.1.
а) Ліцензія Національного банку України №70 від 28.07.2009р., Дозвіл Національного банку України №70-3 від 28.09.2009р. на право здійснення операцій, визначених
пнуктами 1-4 частини другої та частиною четвертою ст. 47 Закону України «Про банки і банківську джіяльність» , та згідно з додатком № 70-3 до цього Дозволу.
(безстрокові).
б) Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

№483514 Серія АВ від 16.10.2007 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (ділерська діяльність),
строком дії до 16.10.2012 р.

№483513 Серія АВ від 16.10.2007 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність),
строком дії до 16.10.2012 р.

№483515 Серія АВ від 16.10.2007 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг), строком
дії до 16.10.2012 р.

№483582 Серія АВ від 16.10.2007 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (депозитарна діяльність зберігача
цінних паперів), строком дії до 16.10.2012 р.

№483583 Серія АВ від 16.10.2007 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (діяльність з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів), строком дії до 16.10.2012 р.
2.2. Опис діяльності емітента за станом на 30 вересня 2010 року
(кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск облігацій), а саме дані про:
а) загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва;
В банківській системі України нині намітилися позитивні тенденції економічного зростанні. У 2010 році в порівнянні з 2008 р приріст активів склав більше 28%.
Використання статистичних методів прогнозування дає можливість передбачити в 2011 році ще вагоміший вплив банківської системи на соціально – економічний
розвиток України.
Перспективи розвитку банківської системи на 2011-2012 роки:
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Концентрація банківського сектору;
Активізація процесів зливання та поглинання у малих та середніх банків;
Значне збільшення долі іноземних банків;
Зростання торгових мереж банку;
Звуження спеціалізації банків;
Кредитування корпоративних клієнтів – зростаючий попит на інвестиції для оновлення основних фондів підприємств дає імпульс для підвищення попиту на кредити,
потреба в інвестиціях у підприємств в сім разів перевищує нинішні об'єми даного ринку;
Іпотечне та споживче кредитування – активність домогосподарств в Україні у напрямі споживчого кредитування продовжує залишатися практично на найнижчому
рівні серед країн СНД.
б) обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент
За 9 місяців 2010 року об’єм реалізації становив:
Чистий процентний дохід емітента – 114 176 141 грн.
Чистий комісійний дохід емітента –29 453 021 грн.
Чистий торговий дохід емітента – 18 668 602 грн.
Інший операційний дохід емітента - 2 637 554 грн.
в) ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент;
Емітент надає повний спектр банківських послуг як на внутрішньому, так і на міжнародних фінансових ринках. Клієнтами емітента є підприємства таких секторів
економіки, як промисловість та переробка, аграрна промисловість, транспорт, торгівля, та приватні особи.
г) основні конкуренти емітента;
Основними конкурентами емітента є банки, що спеціалізуються на роботі з корпоративними клієнтами та приватними особами, такі як ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
ВАТ “Банк «Фінанси та Кредит», Банк «Форум», ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк», ЗАТ «ОТП Банк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЗАТ «Альфа-Банк»,
«Эрсте Банк».
2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента
Інвестиційна діяльність емітентом не ведеться.
2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 % статутного капіталу
Найменування компанії
Сектор діяльності
Пакет акцій у власності банку
Придніпровський
регіональний суспільне об'єднання
30%
фонд підтримки підприємництва
ТОВ «Сіті-холдінг»
монтаж електропроводки і арматури
10%
Вплив фінансового результату даних компаній на фінансовий результат емітента є неістотним.

Керівництво
Директор – Александров О.М.
Директор – Бондаренко О.О.

2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента
Назва відокремленого структурного підрозділу
Адреса відокремленого структурного підрозділу
Відділення
м. Дніпропетровськ:
1. Нагірне відділення
м. Дніпропетровськ, вул. Пісаржевського, 1-а
2.Західне відділення
м. Дніпропетровськ, вул. Будьонного, 51
3.Південне відділення
м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 139
4. Нижньодніпровське відділення
м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21
5. Амур-Нижньодніпровське відділення
м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, 53/122
6. Північне відділення
м. Дніпропетровськ, вул. ж/м Північний, вул. Липова, 1-а
7. Лівобережне відділення
м. Дніпропетровськ, ж/м Лівобережний-3, вул. Щербіни, 4/3
8.Петровське відділення
м. Дніпропетровськ, пр. Петровського, 58
9. Індустріальне відділення
м. Дніпропетровськ, пр.им. Газети “Правда”, 86
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Назва відокремленого структурного підрозділу
10.Дніпровське відділення
11.Жовтневе відділення
12. Східне відділення
13. Кіровське відділення
14. Гагарінське відділення
15. Березинське відділення
16. Пушкінське відділення
17. Калиновське відділення
18. Центральне відділення
19. Міське відділення
20. Комунарівське відділення
м. Київ:
21. Шовковичне відділення м. Київ ПАТ “БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО”
22. Лівобережне відділення м. Київ ПАТ “БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО"
23. Солом'янське відділення м. Київ ПАТ “БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО"
24. Срібнокільське відділення м. Київ ПАТ “БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО"
25. Саксаганске відділення м. Київ ПАТ “БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО"
26. Ленінградське відділення м. Київ ПАТ “БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО"
27.Тростянецьке відділення м. Київ ПАТ “БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО”
28. Повітрофлотське відділення м. Київ ПАТ “БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО”
29. Троєщинське відділення м. Київ ПАТ “БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО"
30. Центральне відділення м. Київ ПАТ “БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО”
31. Дорогожицьке відділення м. Київ ПАТ “БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО"
32. Театральне відділення м. Київ ПАТ “БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО"
33. Тургенівське відділення м. Київ ПАТ “БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО"
34. Відділення «Чоколівське» ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНІПРО» у м. Києві
35. Мінське відділення м. Київ ПАТ “БАНК КРЕДИТ
ДНІПРО”
м. Запоріжжя:
36. Запорізьке відділення
37.Запорізьке Центральне відділення
38.Запорізьке Індустріальне відділення
м. Нікополь:

Адреса відокремленого структурного підрозділу
м. Дніпропетровськ, вул.Малиновського, 130
м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса 55/109
м. Дніпропетровськ, пр.Героїв, 12
м. Дніпропетровськ, вул. Титова 6/46
м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 102/46
м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 24/2
м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 37/6.
м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, 9-А
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17
м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 96
м. Дніпропетровськ, вул. Братів Трофімових, 40
м.Київ, вул. Шовковична, 42/44
м.Київ, пр. Визволителів, 3
м.Київ, вул. Лукашевича,15-а
м.Київ, вул. Сривнокільська, 22
м.Київ, вул. Саксаганського, 69
м.Київ, пр. Миру, 2/3
м.Київ, вул. Харківське шосе, буд. 152
м.Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 42
м.Київ, пр. Маяковського, буд. 47
м.Київ, вул. Мечникова, 6
м.Київ, вул. Академіка Щусєва, буд. 4
м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 36
м.Київ, вул. Тургенівська, буд. 25
м.Київ, бульвар Чоколівский, 31
м.Київ, пр.Г. Сталінграду, 22

м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 81
м. Запоріжжя,пр. Леніна, 153/89
м. Запоріжжя, пр. Металургів, 17/12

13

Назва відокремленого структурного підрозділу
39. Нікопольське відділення
40.Шевченківське відділення
41.Першотравенське відділення
42. Паркове відділення
м. Павлоград:
43.Павлоградське відділення
м. Чернівці:
44.Чернівецьке відділення
м. Алчевськ
45. Алчевське відділення
м. Львів
46.Львівське відділення
47. Шуварівське відділення
48. Львівське Центральне відділення
49. Сихіське відділення
50. Замарстинівське відділення
м. Одеса
51.Одеське відділення
м. Харків
52. Харківське відділення
м. Кривий Ріг
53. Криворізьке відділення
м. Донецьк
54. Донецьке Центральне відділення
м. Дніпродзержинськ
55. Дніпродзержинське відділення
м. Полтава
56. Полтавське відділення
м. Миколаїв
57. Миколаївське відділення
м. Черкаси
58.Черкаське відділення
м. Кременчук
59. Кременчуцьке відділення
м. Маріуполь
60. Маріупольське відділення
м. Луганськ
61. Луганське відділення
м. Сімферопіль
62. Сімферопольське відділення
м. Херсон
63. Херсонське відділення
м. Новомосковськ
64. Новомосковське відділення
м. Суми

Адреса відокремленого структурного підрозділу
м. Нікополь, пр. Трубників, 91
м. Нікополь, вул. Шевченко, 190
м. Нікополь, пр. Трубників, 6/61
м. Нікополь, вул. Довголівська, 2
м. Павлоград, вул. Шевченко, 128
м.Чернівці, пр. Незалежності, 114а
м. Алчевськ, вул. Леніна, 6
м. Львів, вул. Чайковського, 26
м. Львів, вул. Хуторівка, 4б
м. Львів, вул. Шухевича, буд. 3/1
м. Львів, пр.Червоної Калини, буд. 76
м. Львів, вул. Липинського, 54

м. Одеса, вул. Рішельєвська, 35/37
м. Харків, пл. Руднева, 14
м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 55/ 14, 41
м. Донецьк, вул. Постишева 118
м. Дніпродзержинськ, вул. Тагільська, 8
м. Полтава, вул. Комсомольська, 28
м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 57/3
м. Черкаси, бул. Шевченка, 242
м. Кременчук, вул. Бутиріна, 25
м. Маріуполь, вул. Енгельса, 26/2
м. Луганськ, пл.. Героїв ВВВ, 7/250
м. Сімферопіль, вул.Севастопольска, 22/2
м. Херсон, пр. Ушакова, 79
м. Новомосковськ, вул. Радянська, 30
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Назва відокремленого структурного підрозділу
65. Сумське відділення
м. Севастопіль
66. Морське відділення м. Севастополь ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО»

Адреса відокремленого структурного підрозділу
м. Суми, вул. Сумсько-київських дивізій, 20
м. Севастопіль, вул. Велика Морська, 27

2.6. Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо
ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” є :
- ассоційованим членом МПС Visa International
- аффільйованим членом МПС MasterCard Worldwide
- член Украинської Міжбанковської Ассоціації членів платіжних систем "ЕМА".
Банк є членом Асоціації Українських Банків та учасником міжбанківської системи «Радіус» (разом з «Першим Українським Міжнародним Банком», ЗАТ “Донгорбанк” та
іншими – це друга за величиною мережа банкоматів після Приватбанку) та маэ объеднану банкоматну мережу з Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку
"Укрсоцбанк".
2.7. Політика щодо досліджень та розробок
Емітент не проводить дослідження та не виконує розробки.
2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента
Основними факторами ризику, що впливають на діяльність Банку, є:
1. Кредитний ризик, пов’язаний з неповерненням або несвоєчасним поверненням кредитів клієнтами. Цей тип ризику мінімізується за рахунок попереднього фінансового
аналізу позичальника, принципу диверсифікації клієнтської бази, системи ліквідних застав, створення резервів та підтримки адекватного рівня власного капіталу.
2. Ризик ліквідності, пов’язаний з потенційно можливими витратами на отримання ліквідних ресурсів. Мінімізація ризику ліквідності забезпечується за рахунок підтримки
рівня ліквідності, узгодження прийнятного балансу між активами та пасивами за строками, відкритих лімітів на отримання ресурсів в інших банках, а також за рахунок
лімітів сукупної заборгованості позичальників, які встановлені акціонерами Банку.
3. Ринковий ризик, який включає можливість зміни відсоткових ставок, валютного курсу, а також ризик неліквідності ринку. Зміна відсоткових ставок впливає на дохідність
банківських операцій через зміни відсоткових ставок за кредитами та депозитами у майбутньому, та мінімізується за рахунок зменшення розривів ліквідності і усувається
шляхом узгодження розміру та терміну між активами та пасивами. Банк щоденно відслідковує можливі втрати внаслідок несприятливих змін курсів валют, щомісячних
відсоткових ставок та контролює ліміт припустимих втрат за цими ризиками. Ринковий ризик за інструментами, що торгуються є менш суттєвим для Банку.
4. Операційний ризик - це ризик, що виникає унаслідок системного збою, помилок персоналу, шахрайства або зовнішніх подій. Коли перестає функціонувати система
контролю, операційні ризики можуть завдати шкоди репутації, мати правові наслідки або привести до фінансових збитків. Банк не може висунути припущення про те, що
всі операційні ризики усунені, але за допомогою системи контролю і шляхом відстежування і відповідної реакції на потенційні ризики Банк може управляти такими
ризиками. Система контролю передбачає ефективний розподіл обов'язків та прав доступу, процедури затвердження і звірки, навчання персоналу, а також процедури
оцінки, включаючи внутрішній аудит.
Ризик ліквідності та відсоткових ставок контролюється централізовано комітетом з управління активами та пасивами Банку. Склад кредитного комітету Банку залежить
від суми кредиту. Контроль та управління ризиками здійснюється кваліфікованим персоналом з використанням сучасних методів та досвіду роботи провідних банківських
установ.
До ризиків бізнес-подій, що можуть негативно вплинути на діяльність Банку, відносяться політичні ризики, ризик репутації, юридичні ризики та інші.
2.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки
Стратегією розвитку банку на поточний та наступний роки передбачено надання повного спектра банківських послуг кліентам банку зі збільшенням обсягів операцій.
Для розширення меж діяльності банку та залученню нових клієнтів заплановано суттєве розширеня філіальної мережі банку. Відділення банку протягом наступних років
будуть відкриті в усіх перспективних областях України. Планується активна співпраця з міжнародними фінансовими інститутами. Наслідком запланованих дій повинно
стати зростання активів банку до 10 млрд.грн. на кінець 2012 року.
2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні емітента чи попереднього суб’єкта господарювання, в
результаті реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій
Рішення про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні емітента не приймалися.
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2.11. Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій, та за останні три
завершені фінансові роки :
Баланс
на кінець дня 31 грудня 2007 року
305749 ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” Дніпропетровськ
Найменування статті
Звітний рік
АКТИВИ
1. Кошти в Національному банку України та
готівкові кошти банку
125412
2. Кошти в інших банках що рефінансуються
Національним банком України, і цінні папери,
емітовані Національним банком України
3. Кошти в iнших банках
294873
4. Цінні папери в торговому портфелі банку
5. Цінні папери в портфелі банку на продаж
74114
6. Кредити та заборгованість кліїнтів
1703578
7. Цiннi папери в портфелі банку до погашення
8. Інвестиції в асоцiйовані й дочiрнi компанiї
13
9. Основнi засоби та нематерiальнi активи
18609
10. Нарахованi доходи до отримання
11337
11. Відстрочений податковий актив
1388
12. Iншi активи
62287
13. Довгострокові активи, призначені для продажу
940
14. Усього активiв
2366055
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
15. Кошти банкiв
244784
15.1 у тому числі кредити, які отримані від НБУ
16. Кошти клiєнтiв
1493269
17. Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані
банком
40
18. Боргові цінні папери, емітовані банком
150206
19. Нарахованi витрати до сплати
18730
20. Відстрочені податкові зобов'язання
21. Iншi зобов'язання
52828
22. Усього зобов'язань
1959857
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
23. Статутний капітал
275000
24. Капiталiзованi дивiденди
25. Власні акції, що викуплені в акціонерів
26. Емiсiйнi рiзницi
27. Резерви та інші фонди банку
96703
28. Результати переоцінки необоротних активів
882
28.1 Резерви переоцінки необоротних активів
28.2 Резерви переоцінки цінних паперів
882
29. Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток)
минулих років
-

(тис.грн.)
Попередній рік

76445

208561
116855
1014964
4
10405
4174
502
14128
1000
1404297
180512
963380
34847
9049
39
46029
1233856
73706
59117
32
32
57
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30. Прибуток/збиток за звітного року
31. Усього власного капіталу
32. Усього пасивів

33613
406198
2366055

37529
170441
1404297

Звіт про фінансові результати
на кінець дня 31 грудня 2007 р.
305749 ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” Дніпропетровськ
Найменування статті
1. Чистий процентний дохiд
1.1. Процентний дохiд
1.2. Процентнi витрати
2. Чистий комiсiйний дохiд
2.1. Комiсiйний дохiд
2.2. Комiсiйнi витрати
3. Торговельний дохiд
4. Дохiд у вигляді дивідендів
5. Дохід від участі в капіталі
6. Iнший дохiд
7. Усього доходів
8. Загальнў адмiнiстративнi витрати
9. Витрати на персонал
10. Втрати від участі в капіталі
11. Інші витрати
12. Прибуток вiд операцiй
13. Чисті витрати на формування резервів
14. Дохід/збиток від довгострокових активів,
призначених для продажу
15. Прибуток до оподаткування
16. Витрати на податок на прибуток
17. Прибуток пiсля оподаткування
18. Чистий прибуток/збиток від продажу
довгострокових активів, призначених для продажу
19. Чистий прибуток/збиток банку
20. Чистий прибуток на одну просту акцію
21. Скоригований чистий прибуток на
одну просту акцію

Прим
15
16

17
18

19
20

21

22

23

(тис.грн.)
Звітний рік
116508
235363
-118855
36406
44090
-7684
2089
10
12
1993
157018
-21578
-34864
-3
-10857
89716
-42295

Попередній рік
76837
146795
-69957
27145
31497
-4352
3025
45
19473
126526
-16115
-19345
-15
-6700
84351
-32168

47421
-13114
34307

52183
-14654
37529

-694
33613

37529

Звiт про рух грошових коштiв
на кінець дня 31 грудня 2007 року
305749 ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” Дніпропетровськ
прямий метод
Найменування статті
I.Операцiйна дiяльнiсть
1.Процентні доходи,що отримані

(тис.грн.)

Примітка

Звітний рік

Попередній рік

15

229 087

145457
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2.Процентнi витрати,що сплачені
3.Комісійні доходи, що отримані
4.Комісійні витрати, що сплачені
5.Дивіденди від довгострокових інвестицій в
асоційовані компанії, що отримані
6.Інші доходи, що отримані
7.Інші витрати, що сплачені
8.Реалізовані результати від торговельних
операцій
9.Повернення раніше списаних активів
10.Виплати працівникам банку
11.Податок на прибуток, що сплачений
12.Чистий грошовий прибуток вiд поточних опера
цiй банку (сума р. з 1 до 11)
13.Зменшення (збiльшення) коштiв, розмiщених в
iнших банках, кредитiв та передплат iншим банкам
14.Зменшення (збiльшення) кредитiв, наданих
клiїнтам
15.Зменшення (збiльшення) iнших активiв
16.Збiльшення (зменшення) коштiв отриманих вiд
НБУ
17.Збiльшення (зменшення) коштiв iнших банкiв
18.Збiльшення (зменшення) поточних та
депозитних рахункiв
19.Збільшення (зменшення) коштів, залучених під
ощадні сертифікати
20.Збiльшення (зменшення) iнших зобов'язань
21.Реалiзацiя (придбання) ЦП у портфелi банку на
продаж
22.Чисте збiльшення (зменшення) активiв та
зобов'язань вiд операцiйноі дiяльностi(сума з р.13
по 21)
23.Чистий приплив (вiдплив) грошових коштiв вiд
операцiйноі дiяльностi (сума р.12+22)
II.Iнвестицiйна дiяльнiсть
24.Погашення (придбання) цінних паперів в
портфелі до погашення
25.Зменшення (збiльшення) інвестицій асоцiйованi
компанiї
26.Зменшення (збiльшення вкладень у дочiрнi
установи
27. Зменшення (збiльшення) основних засобiв та
нематерiальних активiв
28.Чистий вiдплив грошових коштiв вiд
iнвестицiйної дiяльностi (сума р.24 - 27)
III.Фiнансова дiяльнiсть
29.Збiльшення (зменшення) цiнних паперiв

16
2.1
2.2

-109 174
44 090
-7 685

-66 123
31 497
-4 352

18

10
2 002
-28 859

19 518
-19 562

3 883
85
-32 636
-13 952

2 945
47
-19 707
-13 642

86 851

76 078

2

-94 692

-18 718

4
8

-727 943
-50 824

-401 927
-5 300

64 272

111 434

10

486 575

140 661

13

-34 807
47 802

-3 362
-7 254

-73 383

42 216

-383 000

-142 250

-296 149

-66 172

-

-

-9

6 455

-

-

-11 685

5 434

-11 694

11 889

150 206

-

20
22

5

6

11

18

власного боргу
30. Збiльшення (зменшення) субординованих
зобов'язань
31. Збiльшення (зменшення) сплаченого
акцiонерного капiталу
32. Дивiденди сплаченi на протязi звiтного перiоду
33. Чистий приплив грошових коштiв вiд
фiнансової дiяльностi(сума р. з 29 до 32)
34.Чисте збiльшення (зменшення) грошових
коштiв та іх еквiвалентiв (сума р. 23+28+33)
35. Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок
року
36. Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець року
37. Вплив змін курсів валют

13

-

25 250

14

201 294
-

-

351 500

25 250

43 657

-29 033

105 837
147 573
-1 921

137 790
105 837
-80

Баланс
на кінець дня 31 грудня 2008 року
305749 ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” Дніпропетровськ
Рядок
Найменування статті

1
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2

2
АКТИВИ
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти
банку
Цінні папери, що рефінансуються Національним банком
України
Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України
Резерви у відсотках до активу
Кошти в інших банках
Резерви під заборгованість інших банків
Резерви у відсотках до активу
Цінні папери в торговому портфелі банку
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Резерви у відсотках до активу
Кредити, що надані:
Юридичним особам
Фізичним особам
Резерви під заборгованість за кредитами
Резерви у відсотках до активу
Цінні папери, що утримуються до погашення
Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються
до погашення
Резерви у відсотках до активу

(тис.грн.)
На звітну дату
На кінець
поточного кварталу
попереднього
фінансового року
3
4
153239

125412

0

0

0

0

0
665762
1920
0
0
265917

0
296844
1971
1
0
153441

5835

5823

2
3014854
2384178
630676
262658
9
0

4
1838591
1522149
316442
135013
7
0

0

0

0

0

19

8
9
10
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
13
13.1
13.2
14
14.1
14.2
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29.1
29.2
30
31
32
33
34

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
Основні засоби
Нематеріальні активи
Нараховані доходи до отримання
У тому числі прострочені нараховані доходи
У тому числі сумнівні нараховані доходи
Резерви під заборгованість за нарахованими доходами
Резерви у відсотках до активу
Відстрочений податковий актив
Інші активи
Резерви під інші активи
Резерви у відсотках до активу
Довгострокові активи, призначені для продажу
Резерви під зменшення корисності інвестицій в
асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою
продажу
Резерви у відсотках до активу
Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти юридичних осіб
Кошти фізичних осіб
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
Боргові цінні папери, емітовані банком
Нараховані витрати, що мають бути сплачені
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів
(учасників)
Емісійні різниці
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку
Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі
Резерви переоцінки нерухомості
Резерви переоцінки нематеріальних активів
Резерви переоцінки цінних паперів
Прибуток/Збиток минулих років
Прибуток/Збиток поточного року
Усього власного капіталу
Усього пасивів

Звіт про фінансові результати
на кінець дня 31 грудня 2008р.
305749 ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” Дніпропетровськ

0
163748
3164
42424
24150
0
16692
69
2431
34416
81
6
0

13
15383
3226
17756
4169
2717
6418
93
1388
62319
33
8
940

0

0

0
4058769

0
2366055

589423
1447842
1187984
0
125586
39120
24112
130567
3544634

244784
766767
726503
40
150206
18730
0
52827
1959857

275000

275000

0

0

0
130316
72335
72335
0
736
0
35748
514135
4058769

0
96703
0
0
0
882
0
33613
406198
2366055

(тис.грн.)

20

Рядок
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Найменування статті
2
Чистий процентний дохід
Процентний дохід
Процентні витрати
Чистий комісійний дохід
Комісійний дохід
Комісійні витрати
Торговельний дохід
Дохід у вигляді дивідендів
Дохід від участі в капіталі
Інший дохід
Усього доходів
Загальні адміністративні витрати
Витрати на персонал
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток від операцій
Чисті витрати на формування резервів
Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених
для продажу
Прибуток до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток після оподаткування
Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових
активів, призначених для продажу
Чистий прибуток/збиток банку

Звiт про рух грошових коштiв
на кінець дня 31 грудня 2008 р.
305749 ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” Дніпропетровськ
прямий метод
Рядок
Найменування статті
1
2
Грошові кошти від операційної діяльності:
1
Процентні доходи, що отримані
2
Процентні витрати, що сплачені
3
Комісійні доходи, що отримані
4
Комісійні витрати, що сплачені
Доходи, що отримані за операціями з торговими
5
цінними паперами
Доходи, що отримані за операціями з фінансовими
6
похідними інструментами
7
Доходи, що отримані за операціями з іноземною

На звітну дату кварталу
попереднього
поточного року
фінансового року
3
4
167283
116508
402577
235363
235294
118855
51009
36406
61265
44090
10256
7684
40476
2089
0
10
0
12
4341
1993
263109
157018
35313
21578
54207
34864
0
3
16596
10797
156993
89776
-104416
-42295

Примітка
3

0

0

52577
16774
35803

47481
13114
34367

-55

-754

35748

33613

Звітний рік
4

(тис.грн.)
Попередній рік
5

377 232
-214 903
61 265
-10 256

235 363
-118 855
44 090
-7 684

7

80

0

0

40 469

4 039

21

8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

валютою
Інші отримані операційні доходи
Витрати на утримання персоналу
Сплачені адміністративні та інші операційні витрати
Сплачений податок на прибуток
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
операційних активів та зобов'язань
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
паперами
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших
банках
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
заборгованістю клієнтам
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
паперами, що емітовані банком
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
зобов'язаннями
Чистий (приріст)/зниження за резервами під
зобов'язання
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення
Придбання основних засобів
Дохід від реалізації основних засобів
Дивіденди отримані
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
виплачених грошових коштів

1 343
-55 623
-50 547
-17 903

535
-35 976
-32 031
-12 149

131 084

77 412

0

0

0

0

131 936

-39 992

-1 146 838

-728 940

5 067

-72 152

-6 723
339 762
1 177 230

-2 195
64 902
529 889

-24 660

154 255

67 877

65 339

505

3 963

675 240

116 921

9, 17

-114 056

-72 654

9, 17

2 985

2 537

10

0

0

10

0

0

14
14, 17

-74 764
0
0

-7 664
0
0

44

0

0

17

0

0

22

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Придбання асоційованих компаній
Дохід від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання нематеріальних активів
Дохід від вибуття нематеріальних активів
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної
діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Отримані інші залучені кошти
Повернення інших залучених коштів
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Дивіденди виплачені
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
еквіваленти
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

Баланс
на кінець дня 31 грудня 2009 року
305749 ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” Дніпропетровськ
Рядок
Найменування статті

1
1
2
3
4
4.1
5
5.1
6

2
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за
справедливою вартістю з визначенням результату
переоцінки у фінансових результатах
Кошти в інших банках, у тому числі:
В іноземній валюті
Резерви під знецінення коштів в інших банках
Резерви у відсотках до активу
Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:

11
11, 17
12
12, 17
14
14, 17

13
0
0
0
-1 202
0

-9
0
0
0
0
0

-187 024

-77 790

10 231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19 853
0
536
0
0
0
0
0
0
0
0

10 231

20 389

-949

-2 029

497 498

57 491

162 469
659 967

104 978
162 469

21
21
25
25
26
26
26, 27
26
26
26
26, 27

1, 4

На звітну дату
поточного кварталу
3

(тис.грн.)
На кінець
попереднього
фінансового року
4

381132
0

153239
0

0

0

1347099
1347089
1315
0
3195788

666040
565824
1920
0
3053779

23

6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
7
7.1
8
9
9.1
10
11
11.1
12
13
14
15
16
17
18
18.1
19
20
20.1
21
22
22.1
23
23.1
24
24.1
25
25.1
25.2
25.2.1
26
26.1
26.2
26.2.1
27

Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому
числі:
В іноземній валюті
Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:
В іноземній валюті
Резерви під знецінення кредитів
Резерви у відсотках до активу
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Резерви у відсотках до активу
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі
банку до погашення
Резерви у відсотках до активу
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочений податковий актив
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Резерви під інші фінансові активи
Резерви у відсотках до активу
Інші активи
Резерви під інші активи
Резерви у відсотках до активу
Довгострокові активи, призначені для продажу, та
активи групи вибуття
Резерви під зменшення корисності інвестицій в
асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з
метою продажу
Резерви у відсотках до активу
Усього активів, у тому числі:
В іноземній валюті
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у тому числі:
В іноземній валюті
Кошти юридичних осіб, у тому числі:
В іноземній валюті
Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:
В іноземній валюті
Кошти фізичних осіб, у тому числі:
В іноземній валюті
Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:
В іноземній валюті
Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:

0

0

0
0
0
356568
11
68306

0
0
0
279026
9
267504

49

5835

0
0

2
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

86

5134
162186
12031
413
3
16454
0
0

2431
166912
24252
405
2
11712
0
0

4149

0

0

0

0
4833934
2322124

0
4058769
1870318

1529976
925566
805981
211192
0
0
1608224
1184489
0
0
55831

590497
354896
1423460
606358
0
0
1210478
690670
0
0
130034

24

27.1
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36
37
38
39
40
41
41.1
41.2
42
43
44
45
46
47

В іноземній валюті
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими
активами, призначеними для продажу, чи групами
вибуття
Усього зобов'язань, у тому числі:
В іноземній валюті
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів
(учасників)
Емісійні різниці
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку
Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:
Резерви переоцінки нерухомості
Резерви переоцінки нематеріальних активів
Резерви переоцінки цінних паперів
Резерви переоцінки за операціями хеджування
Прибуток/Збиток минулих років
Прибуток/Збиток поточного року
Усього власного капіталу
Усього пасивів

Звіт про фінансові результати
на кінець дня 31 грудня 2009 р.
305749 ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” Дніпропетровськ
Рядок
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
5

Найменування статті
2
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від торгових операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів,

0
156959
384
24112
2935
11946
3923
64371

0
30783
100
24112
1896
3928
67272
62074

0

0

4264642
2552796

3544634
1810123

315000

275000

0

0

0
166065
72335
0
0
162
0
0
15730
569292
4833934

0
130317
72335
0
0
735
0
0
35748
514135
4058769

(тис.грн.)
На звітну дату кварталу
попереднього
поточного року
фінансового року
3
4
119681
167283
498525
402577
378844
235294
54571
51009
64050
61265
9479
10256
0

7

0
0

0
0

25

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19.1
19.2
20
21
22
23
24
25

які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Результат від торгівлі іноземною валютою
Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Результат від переоцінки іноземної валюти
Резерви під заборгованість за кредитами
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Резерви за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Доходи/(Витрати) від дострокового погашення
заборгованості
Адміністративні та інші операційні витрати
Результат від участі в капіталі
Дохід від участі в капіталі
Втрати від участі в капіталі
Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених
для продажу
Прибуток/(Збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(Збиток) після оподаткування
Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових
активів, призначених для продажу
Чистий прибуток/(збиток) банку

Звiт про рух грошових коштiв
на кінець дня 31 грудня 2009 року
305749 ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” Дніпропетровськ
прямий метод
Рядок
Найменування статті
1
2
Грошові кошти від операційної діяльності:
1
Процентні доходи, що отримані
2
Процентні витрати, що сплачені
3
Комісійні доходи, що отримані
4
Комісійні витрати, що сплачені
Доходи, що отримані за операціями з торговими
5
цінними паперами

Примітка
3

0

0

-290

0

0

0

0

0

33848
88443
-5786

40469
110014
12

3232

2997

0
1067
1393

0
-5610
1390

0

0

114769
0
0
0

106217
0
0
0

0

0

13942
-1788
15730

52522
16774
35748

0

0

15730

35748

Звітний рік
4

(тис.грн.)
Попередній рік
5

435 804
-383 976
63 968
-9 480

377 232
-214 903
61 265
-10 256

0

7

26

6
7
8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Доходи, що отримані за операціями з
фінансовими похідними інструментами
Доходи, що отримані за операціями з іноземною
валютою
Інші отримані операційні доходи
Витрати на утримання персоналу
Сплачені адміністративні та інші операційні
витрати
Сплачений податок на прибуток
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
операційних активів та зобов'язань
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
паперами
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших
банках
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
заборгованістю клієнтам
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших
банків
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
паперами, що емітовані банком
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
зобов'язаннями
Чистий (приріст)/зниження за резервами під
зобов'язання
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення
Придбання основних засобів
Дохід від реалізації основних засобів
Дивіденди отримані

0

0

37 401

40 469

632
-48 976

1 343
-55 623

-51 013

-50 547

-856

-17 903

43 504

131 084

0

0

0

0

17 009

131 936

-77 551

-1 146 838

-7 323

5 067

305

-6 723

906 445

339 762

-237 401

1 177 230

-72 430

-24 660

-62 074

67 877

0

505

510 484

675 240

9, 17

-44 261

-114 056

9, 17

249 851

2 985

10

0

0

10

0

0

14
14, 17

-4 048
0
0

-74 764
0
0

27

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Придбання дочірніх компаній за мінусом
отриманих грошових коштів
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
виплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Дохід від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання нематеріальних активів
Дохід від вибуття нематеріальних активів
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної
діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Отримані інші залучені кошти
Повернення інших залучених коштів
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Дивіденди виплачені
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
еквіваленти
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

Баланс
На 30 вересня 2010 року
305749 ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” Дніпропетровськ
Рядок
Найменування статті

1
1
2
3
4

2
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за
справедливою вартістю з визначенням результату
переоцінки у фінансових результатах
Кошти в інших банках, у тому числі:

44

0

0

17

0

0

11
11, 17
12
12, 17
14
14, 17

0
0
0
0
0
0

13
0
0
0
-1 202
0

201 542

-187 024

112 768
0
0
0
40 000
0
0
0
0
0
0

10 231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

152 768

10 231

41 798

-949

906 592

497 498

659 967
1 566 559

162 469
659 967

21
21
25
25
26
26
26, 27
26
26
26
26, 27

1, 4

На звітну дату
поточного кварталу
3

(тис.грн.)
На кінець
попереднього
фінансового року
4

432258
0

381132
0

0

0

1119754

1347099

28

4.1
5
5.1
6
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
7
7.1
8
9
9.1
10
11
11.1
12
13
14
15
16
17
18
18.1
19
20
20.1
21
22
22.1
23
23.1
24
24.1
25
25.1
25.2
25.2.1
26
26.1

В іноземній валюті
Резерви під знецінення коштів в інших банках
Резерви у відсотках до активу
Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:
Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:
В іноземній валюті
Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:
В іноземній валюті
Резерви під знецінення кредитів
Резерви у відсотках до активу
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Резерви у відсотках до активу
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку
до погашення
Резерви у відсотках до активу
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Резерви під інші фінансові активи
Резерви у відсотках до активу
Інші активи
Резерви під інші активи
Резерви у відсотках до активу
Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи
групи вибуття
Резерви під зменшення корисності інвестицій в
асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою
продажу
Резерви у відсотках до активу
Усього активів, у тому числі:
В іноземній валюті
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у тому числі:
В іноземній валюті
Кошти юридичних осіб, у тому числі:
В іноземній валюті
Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:
В іноземній валюті
Кошти фізичних осіб, у тому числі:
В іноземній валюті

1119740
2062
0
3660770
0
0
0
0
410112
11
62300

1347089
1315
0
3195788
0
0
0
0
356568
11
68306

49

49

0
0

0
0

0

0

0
0
10150

0
0
0

100

0

5134
163858
10867
541
5
117515
0
0

5134
162186
12030
413
3
16455
0
0

4149

4149

0

0

0
5174091
2537835

0
4833934
2322124

1514492
1061017
845842
190692
0
0
2056202
1359357

1529976
925566
805981
211192
0
0
1608224
1184489

29

26.2
26.2.1
27
27.1
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36
37
38
39
40
41
41.1
41.2
42
43
44
45
46
47

Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:
В іноземній валюті
Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:
В іноземній валюті
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами,
призначеними для продажу, чи групами вибуття
Усього зобов'язань, у тому числі:
В іноземній валюті
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів
(учасників)
Емісійні різниці
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку
Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:
Резерви переоцінки нерухомості
Резерви переоцінки нематеріальних активів
Резерви переоцінки цінних паперів
Резерви переоцінки за операціями хеджування
Прибуток/Збиток минулих років
Прибуток/Збиток поточного року
Усього власного капіталу
Усього пасивів

0
0
10735
0
67340
0
24112
2791
9751
7201
63795

0
0
55831
0
156959
384
24112
2935
11946
3922
64371

0

0

4602261
2746646

4264641
2552796

315000

315000

0

0

0
181795
72335
0
0
-1448
0
0
4148
571830
5174091

0
166065
72335
0
0
163
0
0
15730
569293
4833934

Звіт про фінансові результати проміжної фінансової
звітності банку за 3 квартал 2010 року
305749 ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” Дніпропетровськ
Рядок
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3

Найменування статті
2
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від торгових операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку

(тис.грн.)
На звітну дату кварталу
попереднього
поточного року
фінансового року
3
4
114176
93920
408322
372673
294146
278753
29453
34848
37150
42379
7697
7531
0

0

30

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19.1
19.2
20
21
22
23
24
25

Результат від операцій з хеджування
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів,
які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Результат від торгівлі іноземною валютою
Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Результат від переоцінки іноземної валюти
Резерви під заборгованість за кредитами
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Резерви за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Доходи/(Витрати) від дострокового погашення
заборгованості
Адміністративні та інші операційні витрати
Результат від участі в капіталі
Дохід від участі в капіталі
Втрати від участі в капіталі
Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених
для продажу
Прибуток/(Збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(Збиток) після оподаткування
Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових
активів, призначених для продажу
Чистий прибуток/(збиток) банку

0

0

0

0

0

0

-5

0

-217

0

0

0

18669
58099
0

28021
74839
0

0

1323

0

0

-37
2081

-1348
517

0

0

101396
0
0
0

82934
0
0
0

0

0

4699
551
4148

2204
183
2021

0

0

4148

2021

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення
3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій – Протокол б/н від 10.12.2010 р.
Найменування органу , який прийняв рішення про розміщення – Наглядова Рада ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”
3.2. Параметри випуску
Випуск складається з 1 серії загальною номінальною вартістю облігацій: 100 000 000,00 гривень:
Серія "F":
а) характеристика облігацій: іменні, відсоткові, незабезпечені;
б) кількість облігацій: 100 000 штук;
в) номінальна вартість облігації: 1 000,00 гривень;
г) загальна номінальна вартість серії облігацій: 100 000 000,00 гривень;
г’) форма існування облігацій: бездокументарна;
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3.3. Наявність додаткового забезпечення:
Облігації не мають додаткового забезпечення.
3.4. Можливість обміну облігацій на власні акції емітента не передбачена.
3.5. Мета емісії облігацій:
а) Метою залучення фінансових ресурсів від продажу облігацій є кредитування вітчизняних підприємств та фізичних осіб у повному обсязі випуску 100 000 000 (Сто
мільйонів грн. 00 коп.) гривень.
б) Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями є кошти емітента, отримані від банківських операцій, що залишаються після розрахунків з бюджетом та
сплати інших обов’язкових платежів.
в) Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для
покриття його збитків від господарської діяльності.
3.6. Права, що надаються власникам облігацій:
а) Отримувати відсотковий дохід та номінальну вартість облігацій у встановлені строки.
б) Подавати емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх випуску.
в) Купувати та продавати облігації на вторинному ринку.
г) Здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству.
3.7. Рейтингова оцінка випуску облігацій серії "F" (далі облігації) не визначалась. Міжнародне рейтингове агентство
Moody's визначило рейтинг эмітента B3/NP/Ваа3.ua/Negative, дата останнього оновлення цього рейтингу 05.07.2010 року.
3.8. Порядок розміщення облігацій:
Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій: Розміщення проводиться шляхом аукціону за допомогою Електронної торговельної системи ПЗ
«PFTS Trade SE» (ТС), що зв’язує учасників біржі в різних місцях і дає їм змогу обмінюватись пропозиціями купівлі та продажу цінних паперів і укладати договори на
розміщення в режимі on-line.(на підставі укладеного Договору на проведення аукціону в ПФТС №AK-0712/2010 від 07.12.2010р). Після підписання Регламенту проведення
Аукціону на Фондовій біржі ПФТС, оприлюднення умов аукціону, в тому числі Регламенту та проекту договору купівлі-продажу здійснюється Емітентом шляхом
розміщення на власному сайті: www.creditdnepr.com.ua Результати проведення Аукціона в ТС ПФТС оформлюється у вигляді Протоколу аукціонних торгів.
Дата початку розміщення облігацій (дата початку проведення аукціону):
28.01.2011 р.
Дата закінчення розміщення облігацій (дата закінчення проведення аукціону): 27.01.2012 р.
Можливість дострокового закінчення розміщення: можливе за умови повного дострокового фактичного розміщення та повної оплати облігацій за рішенням
Правління емітента.
Данні про організатора торгівлі, через якого Емітент приймає рішення розміщувати облігації: Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС". (Код за
ЄДРПОУ: 21672206. Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса 31, 5 поверх, тел. (+380 44) 522-88-08, факс (+380 44) 522-8553, Дата внесення запису про державну реєстрацію:
03.11.2008 р., Орган реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація; Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну
діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АВ №390872 видана 25.01.2010 , термін дії – до 05.03.2019 року.)
Данні про андеррайтера: Емітент не користується послугами андеррайтерів.
Порядок оплати облігацій:

Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення: Ставка доходності облігацій при розміщенні встановлюється виходячи з кон’юнктури ринку на дату
розміщення. Але ціна продажу не може бути менш ніж номінальна вартість облігації.

Валюта у якій здійснюється оплата облігацій: Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова.

Найменування і реквізити банківської установи та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації: При розміщенні облігацій їх оплата
здійснюється Покупцем шляхом перерахування 100% їх вартості на рахунок Емітента № №3739-2-90145001 у ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” (Код банку 305749, код
ЄДРПОУ 14352406) на підставі договору купівлі-продажу облігацій, який укладається між Емітентом та Інвестором. Після зарахування цінних паперів на емісійний
рахунок, відкритий у депозитарії, емітент протягом трьох банківських днів с дати оплати надає розпорядження зазначеному депозитарію на переказ повністю оплачених
облігацій на рахунки у цінних паперах покупців, що придбали їх у ході розміщення облігацій.

Строк оплати облігацій: Оплата здійснюється у порядку та на умовах, визначених договором купівлі-продажу облігацій, який укладається між Емітентом та
Інвестором, але не пізніше закінчення строку розміщення облігацій. Результат розміщення та звіт затверджується уповноваженим органом - Правлінням емітента.
Юридичними особами оплата за облігації здійснюється шляхом перерахування безготівкових коштів за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати
податків та обов’язкових платежів, фізичними особами – за рахунок особистих коштів. Право власності на придбані облігації власник набуває з моменту їх зарахування
на його рахунок у цінних паперах обраного ним зберігача. Інвестори для придбання облігацій повинні мати рахунок у цінних паперах, відкритий у ПАТ “БАНК КРЕДИТ
ДНІПРО” або в іншого зберігача цінних паперів, ліцензованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Розміщення вважається таким, що відбулося, за умови продажу хоча б однієї облігації.
3.9. Умови та дата закінчення обігу облігацій:
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Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та
нерезиденти України. Обіг облігацій починається після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та
отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
Обіг облігацій здійснюється по рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та у депозитарії ПрАТ "ВДЦП".
Дата закінчення обігу: 21.01.2016 р.
Можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою (за офертою):
За бажанням власник облігацій має право надати облігації емітенту, а емітент зобов’язується їх прийняти, для дострокового викупу.
Порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій : оголошується у проспекті емісії облігацій
Ціна дострокового викупу облігацій дорівнює їх номінальній вартості, тобто 1000,00 (Одна тисяча гривень 00 копійок).
Строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу :
Достроковий викуп за вимогою власника здійснюється після закінчення другого, четвертого, шостого та восьмого процентних періодів (26.01.2012 р.,
24.01.2013 р., 23.01.2014 р та 22.01.2015 р. відповідно).
Порядок викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою (за офертою):
Облігації, викуплені емітентом достроково, можуть бути продані ним на вторинному ринку або погашені достроково відповідно до чинного законодавства
України. Дострокове погашення облігацій може бути здійснене емітентом у разі дострокового викупу всього випуску облігацій. Рішення про дострокове погашення
облігацій приймається Наглядовою Радою емітента.
Для здійснення дострокового викупу облігацій власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа (далі – продавець) має подати емітенту
повідомлення про намір здійснити такий викуп (далі – повідомлення).
Повідомлення продавця-юридичної особи (резидента чи нерезидента) повинно містити: повну та скорочену назву продавця; ПІБ (повністю) уповноваженої особи
продавця; відомості про документ, на підставі якого діє уповноважена особа продавця; юридичну та фактичну адресу продавця та номер телефону; відомості про
облігації, які запропоновані емітенту на викуп (серія та кількість облігацій); платіжні реквізити продавця (номер поточного рахунку, назва установи банку, код банку, код
ЄДРПОУ); реквізити рахунку в цінних паперах продавця (номер рахунку в цінних паперах, назва зберігача, номер рахунку зберігача в Депозитарії, ЄДРПОУ зберігача);
згоду з умовами дострокового викупу, які викладені в зареєстрованій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку інформації про випуск облігацій. Дане
повідомлення має бути оформленим на фірмовому бланку, засвідченим підписом та печаткою відповідальної особи.
Повідомлення продавця-фізичної особи повинно містити: прізвище, ім`я, по батькові (повністю) продавця; реквізити документа, який посвідчує особу продавця фізичної особи; адресу проживання продавця; відомості про облігації , які запропоновані емітенту на викуп (серія та кількість облігацій); платіжні реквізити продавця
(номер поточного рахунку, назва установи банку, код банку, код ЄДРПОУ) при виплаті безготівковим перерахуванням; реквізити рахунку в цінних паперах продавця
(номер рахунку в цінних паперах, назва зберігача, номер рахунку зберігача в Депозитарії, ЄДРПОУ зберігача); ідентифікаційний код (за наявності); згоду з умовами
дострокового викупу, які викладені в зареєстрованій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку інформації про випуск облігацій.
Повідомлення продавців про достроковий викуп приймаються емітентом у такі строки:
Дата початку подання повідомлень
Дата закінчення подання
про достроковий викуп
повідомлень про достроковий викуп
29.12.2011 р.
12.01.2012 р.
27.12.2012 р.
10.01.2013 р.
26.12.2013 р.
09.01.2014 р.
25.12.2014 р.
08.01.2015 р.
Подання повідомлень здійснюється: або особисто продавцем на адресу емітенту: 49600, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17; або поштовим листом
(рекомендованим листом з повідомленням про вручення) за адресою місцезнаходження емітенту: 49600, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17; або факсимільним
зв’язком на номер: +38 (0562) 389-459 (з поданням вищезазначеним способом оригіналу протягом п’яти робочих днів; без наявності оригіналу вважається недійсним).
Продавець повинен за вимогою емітенту надати документи для своєї ідентифікації, згідно з вимогами чинного законодавства України щодо запобігання
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Повідомлення, які були отримані емітентом до або після вказаних періодів, вважаються недійсними.
Якщо дата закінчення подання повідомлень припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, останній строк подання
повідомлень переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.
Продавці, що подали повідомлення в зазначені вище строки, заключають з емітентом договори купівлі-продажу цінних паперів на умовах, викладених в
повідомленні, протягом наступних строків: з 13.01.2012 р. по 22.01.2012 р., з 11.01.2013 р. по 20.01.2014 р., з 10.01.2014 р. по 19.01.2014 р. та з 09.01.2015 р. по
18.01.2015 р.
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Після укладення договору купівлі-продажу цінних паперів та відповідно до його умов продавці перераховують облігації, в кількості, що вказана в ньому, на
рахунок емітента в цінних паперах у депозитарії, після чого емітент виплачує продавцям грошові кошти, відповідно умов договору купівлі-продажу та вимог чинного
законодавства України, протягом двох банківських днів.
Емітент залишає за собою право здійснювати викуп облігацій на вторинному ринку цінних паперів протягом всього терміну їх обігу з метою подальшого перепродажу
(ціна облігацій встановлюватиметься виходячи з кон’юнктури ринку на дату викупу облігацій).
3.10.

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями
Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями:
Виплата відсоткового доходу здійснюється емітентом на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець операційного
дня, що передує даті виплати відсоткового доходу по облігаціям, та наданого на день виплати відсоткового доходу за адресою емітента: 49600, Україна, м.
Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17.
Дати початку і дати закінчення виплати доходу за облігаціями:
Виплата процентного доходу здійснюється протягом 1(одного) дня. Виплата процентного доходу здійснюється десять разів у терміни, що наведені у таблиці:
Номер
Кількість днів у
Дата виплати
процентного
Кінець періоду
процентному
процентного
періоду
Початок періоду (включно)
(включно)
періоді
доходу
1

28.01.2011

28.07.2011

182

29.07.2011

2

29.07.2011

26.01.2012

182

27.01.2012

3

27.01.2012

26.07.2012

182

27.07.2012

4

27.07.2012

24.01.2013

182

25.01.2013

5

25.01.2013

25.07.2013

182

26.07.2013

6

26.07.2013

23.01.2014

182

24.01.2014

7

24.01.2014

24.07.2014

182

25.07.2014

8

25.07.2014

22.01.2015

182

23.01.2015

9

23.01.2015

23.07.2015

182

24.07.2015

10
24.07.2015
21.01.2016
182
22.01.2016
Остання виплата процентів здійснюється одночасно з погашенням облігацій.
Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу:
в 1, 2 процентні періоди відсотковий дохід встановлено у розмірі 15% (П`ятнадцять відсотків) річних в гривні.
Процентна ставка на кожні чотири наступних процентних періоди встановлюється окремим рішенням Наглядової ради і оголошується емітентом (шляхом
публікації в тому ж офіційному виданні, в якому опублікований проспект емісії облігацій) у строки, що вказані в таблиці:
Процентні
Термін оголошення ставки доходу на
Дата прийняття емітентом рішення щодо
періоди
відповідні процентні періоди
встановлення процентної ставки
1-2
Оголошується у проспекті емісії облігацій
3-4
Не пізніше 29.12.2011 р.
Не пізніше 19.12.2011 р.
5-6
Не пізніше 27.12.2012 р.
Не пізніше 17.12.2012 р.
7-8
Не пізніше 26.12.2013 р.
Не пізніше 16.12.2013 р.
9-10
Не пізніше 25.12.2014 р.
Не пізніше 15.12.2014 р.
Змінена процентна ставка не може бути меншою за облікову ставку Національного банку України, що діє на дату прийняття рішення.
Метод розрахунку відсоткового доходу: Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до процентних періодів. Кожен процентний період
складає 182 дні - термін між датами виплати відсотків. При проведенні усіх розрахунків, за кількість днів у році приймається 365.
Відсотковий дохід обчислюється за формулою:
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UAH%i

182

Ci = ------------ * FV * -------- * К ,
100%

365

де
Ci – розмір відсоткового доходу з 1-го по 10-й відсотковий період, і = 1…10;
FV – номінальна вартість облігації;
UAH%і – відсоткова ставка в гривні, яка з 1-го по 2-й відсотковий період облігацій встановлюється в розмірі 15% річних, і = 1…2;
К – кількість облігацій.
Відсотковий дохід по облігаціям за час, що минув з дати закінчення погашення облігацій, не нараховується та не виплачується.
Порядок виплати відсоткового доходу
Якщо дата погашення облігацій або виплати відсоткового доходу припадає на святковий (вихідний) день, що визначений відповідно до закону, виплата доходу
(погашення облігацій) здійснюється в перший за ним робочий день. При цьому проценти по облігаціях за вказані вихідні, святкові або інші неробочі дні, не нараховуються
та не виплачуються.
На дату виплати відсоткового доходу по облігаціям емітент отримує в депозитарії зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець операційного
дня, що передує даті виплати відсоткового доходу по облігаціям, розраховує суми виплати відсоткового доходу для кожного власника облігацій та на день такої виплати
перераховує власникам облігацій належний їм відсотковий дохід на їх банківські рахунки або виплачує через касу банку, згідно з вимогами діючого законодавства та
умовами розміщення.
У разі відсутності в обліковому реєстрі облігацій даних щодо грошових рахунків власника облігацій, належна сума депонується на рахунку №3739-2-90145001 в ПАТ
“БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”, код Банку 305749, до особистого звернення власників. Подальша виплата таким власникам грошових коштів за облігаціями здійснюється після
їх особистого звернення до емітенту. Проценти на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються.
Валюта у якій здійснюється виплата відсоткового доходу: Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні,
форма оплати безготівкова.
3.11. Порядок погашення облігацій
Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України за адресою емітента: 49600, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17. Телефон: +38 (0562)
389-459. Факс: +38 (0562) 389-592.
Погашення облігацій відбуватиметься протягом 1 (одного) дня – 22.01.2016 р. (включно).
На дату погашення облігацій емітент отримує в депозитарії зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець операційного дня, що передує даті
погашення, розраховує суми до погашення облігацій та на день такої виплати, після зарахування цінних паперів на рахунок Емітента відкритий у депозитарії,
перераховує власникам облігацій суму погашення облігацій на їх банківські рахунки або виплачує через касу банку, згідно з вимогами діючого законодавства та умовами
розміщення.
Можливість дострокового погашення (викупу) емітентом всього випуску облігацій:
Рішення про дострокове погашення облігацій приймається Наглядовою радою емітента і оголошується емітентом шляхом публікації в тому ж офіційному
виданні, в якому опублікований проспект емісії облігацій з зазначенням строку, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення.
Дострокове погашення облігацій може бути здійснене емітентом у разі дострокового викупу всього випуску облігацій.
У разі відсутності в обліковому реєстрі облігацій даних щодо грошових рахунків власника облігацій, належна сума депонується на рахунку №3739-2-90145001
в ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”, код банку 305749 до особистого звернення власників. Подальша виплата таким власникам грошових коштів за облігаціями здійснюється
після їх особистого звернення до емітенту. Проценти на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються.
У випадку, якщо власник облігацій не перерахував на дату закінчення погашення (дострокового погашення) облігацій належні йому облігації зі свого
особистого рахунку в цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії, належна сума депонується на рахунку №3739-2-90145001 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код
банку 305749 до особистого звернення власників облігацій та перерахування облігацій.
У випадку оголошення емітентом дефолту, його дії відбуватимуться у відповідності до вимог діючого законодавства України.
4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій:
Емітентом випущені наступні облігації:
Перший випуск:
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- іменні процентні облігації серії А номінальною вартістю 1 000 (Одна тисяча) гривень у кількості 70000 (сімдесят тисяч) штук на загальну номінальну вартість 70 000 000
(сімдесят мільйонів) гривень. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 02.07.2007 р., реєстраційний
№ 167/2/07, дата реєстрації 30.03.2007 р. Код цінних паперів (ISIN) UA4000009799. Термін обігу 1092 днів. Облігації серії А повністю погашені;
- іменні процентні облігації серії В номінальною вартістю 1 000 (Одна тисяча) гривень у кількості 30 000 (Тридцять тисяч) штук загальною номінальною вартістю
30 000 000 (Тридцять мільйонів) гривень. Облігації серії В забезпечені. Поручителем є ТОВ фірма "Логоімпекс" згідно договору поруки № 7284 від 13.03.2007р. на суму
30 000 000,00 гривень, який діє по 30.09.2010. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 02.07.2007 р.
реєстраційний № 168/2/07, дата реєстрації 30.03.2007 р. Код цінних паперів (ISIN) UA4000009849.Термін обігу 1092 днів. Облігації серії В повністю погашені;
- іменні процентні облігації серії C номінальною вартістю 1 000 (Одна тисяча) гривень у кількості 100000 (сто тисяч) штук на загальну номінальну вартість 100 000 000
(сто мільйонів) гривень. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27.02.2008 р., реєстраційний №
704/2/07, дата реєстрації 17.10.2007 р. Код цінних паперів (ISIN) UA4000022396. Термін обігу 1092 дні. Облігації серії С повністю погашені;
- іменні процентні облігації серії D номінальною вартістю 1 000 (Одна тисяча) гривень у кількості 100000 (сто тисяч) штук на загальну номінальну вартість 100 000 000
(сто мільйонів) гривень. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.07.2008 р., реєстраційний №
276/2/08, дата реєстрації 19.03.2008 р. Код цінних паперів (ISIN) UA4000034383. Термін обігу 1034 дні. Облігації серії D повністю розміщені та знаходяться у вільному
обігу;
- іменні процентні облігації серії Е номінальною вартістю 1 000 (Одна тисяча) гривень у кількості 200000 (двісті тисяч) штук на загальну номінальну вартість 200 000 000
(двісті мільйонів) гривень. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 24.10.2008 р., реєстраційний №
826/2/08-Т, дата реєстрації 24.10.2008 р. Код цінних паперів (ISIN) UA4000048102. Термін обігу 1738 днів. Облігації серії Е не були розміщені та випуск скасовано.
5. Розмір частки в статутному капіталі емітента (для акціонерних товариств також зазначається кількість акцій), що перебувають у власності членів
виконавчого органу цього емітента.
Члени виконавчого органу (Правління) не мають у власності акцій емітента.
6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%
№ п/п
Акціонер
1
БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED)

Частка в статутному капіталі
99,99997%

7. Відомості про депозитарій
 Найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ" (скорочене найменування - ПрАТ "ВДЦП")
 Місцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г.
 номер телефону: +380 44 585 42 40
 номер факсу: +380 44 585 42 40
 ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 35917889
 Свідоцтво про державну реєстрацію: видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 12.11.2009 р., за номером запису в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію № 10741050005033282
 Ліцензія ДКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 498004, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 27.05.2009 р., № 519, строк дії ліцензії 27.05.2009 р. - 27.05.2019 р. Дата видачі ліцензії - 19.11.2009 р.
8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії:
Емітент: Голова Правління – Макаров Павло Олександрович, Головний бухгалтер – Петрова Лариса Володимирівна.
Аудитор:

Назва
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місце та дата державної реєстрації аудиторської фірми
Місцезнаходження, номери телефонів та факсів

Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО»
20197074
м. Дніпропетровськ, Виконавчий комітет Дніпропетровської міської Ради, 25.11.1997 р.
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, буд. 4
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ПІБ аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм

тел. (056) 370-30-43, факс (056) 370-30-45.
Балченко Сергій Олексійович
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів серії АБ №000963, від 11.11.2009
року
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги
№ 2868 від 23.04.2002 року, дійсне до 15.03.2012 року.

9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента.
Цінні папери емітента продаються на організаторі торгівлі цінними паперами:
ПрАТ «ФБ ПФТС»
код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження: 01133, м.Київ, вул.Щорса,31
Телефони: (044) 522-8808, 522-9209, 522-9313;Факс: (044)-522-8553
10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента.
Облігації серій “А”, “В”, “С” та “D” пройшли процедуру лістингу на ПрАТ “Фондова біржа ПФТС” та були включені в Котирувальний лист Списку ПФТС (код в ПФТС –
OCREDA, OCREDB, OCREDС, OCREDD), однак на поточий момент у списку ПрАТ “Фондова біржа ПФТС” знаходяться лише облігації серії “D”.

Я, Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” Макаров Павло Олександрович, підтверджую достовірність
відомостей, які містяться в цьому Проспекті емісії._____________________________________/Макаров П.О./

Я, Головний бухгалтер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” Петрова Лариса Володимирівна, підтверджую достовірність
відомостей, які містяться в цьому Проспекті емісії._____________________________________/Петрова Л.В./

Я, Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «БДО» Балченко Сергій Олексійович підтверджую достовірність
відомостей, вказаних в цьому Проспекті емісії____________________ /Балченко С.О./

перевірених мною
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