Додаток 44 до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу II)
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та
телефон емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ
БАНК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 37515069, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 7,
(044) 364 38 30.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії – 20.04.2016р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://www.smida.gov.ua/db/participant/37515069.
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи
- підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності. – Товариство з обмеженою
відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси», ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 34619277.
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент акціонерне товариство). Зазначається інформація про проведення або непроведення
загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини,
також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали
пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів
зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань
порядку денного. У разі, якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини.
Чергові річні загальні збори акціонерів проведено 20 квітня 2016 року, розглянуто та
прийнято рішення стосовно наступних питань (Рішення № 15 єдиного акціонера
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «CЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» від “20”
квітня 2015 року): розгляд та затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «CЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» за 2015 рік; розгляд та затвердження звіту Правління ПАТ «CЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» за 2015 рік; розподіл прибутків і збитків Банку за 2015 рік;
перспективи та напрями розвитку Банку у 2016 році; затвердження річної фінансової
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звітності ПАТ «CЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» за 2015 рік, аудиторського висновку,
рекомендацій i заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми, яка провела
зовнішній аудит.
6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття
рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається. – Загальними зборами
акціонерів рішення стосовно виплати дивідендів за результатами звітного та попереднього
років не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(емітентом заповнюється та публікується одна форма)
Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн)
Найменування показника
звітний
Усього активів
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Усього зобов'язань
Кошти банків
Кошти клієнтів
Усього власного капіталу та частка меншості
Статутний капітал
Чистий прибуток/(збиток)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
одну просту акцію (грн)
Голова Правління

Період
попередній
1 024 775
1 475 547
67 771
286 964
692 073
1 174 012
650 077
1 168 662
50 240
784 717
552 857
222 455
374 698
306 885
250 000
250 000
67 813
30 846
271,25
123,38
271,25

123,38
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