Титульний аркуш

27.01.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правлiння



Тарасовець М. П.
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)


Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2020 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19356610
4. Місцезнаходження: 14013, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. О. Молодчого, буд. 46
5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 77-48-95, (0462) 65-15-13
6. Адреса електронної пошти: emitent@policombank.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://www.policombank.com/index.php?page=210&lng=
27.01.2021

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
X
3. Інформація про посадових осіб емітента
X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції

5. Відомості про цінні папери емітента:

    1) інформація про випуски акцій емітента
X
    2) інформація про облігації емітента

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

    4) інформація про похідні цінні папери емітента

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах 
X
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
X
8. Інформація про вчинення значних правочинів

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість 

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

12. Інформація про конвертацію цінних паперів

13. Інформація про заміну управителя

14. Інформація про керуючого іпотекою

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

17. Інформація про іпотечне покриття:

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:
До складу змiсту промiжної iнформацiї не включенi наступнi данi з наступних причин:

- Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента у 4-му кварталi звiтного року не подається, тому що не передбачена; iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - вiдсутня, тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

- Вiдомостi про цiннi папери емiтента: iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - вiдсутнi, оскiльки емiтент їх не емiтував.

- Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - вiдсутня, оскiльки такi рiшення не приймалися.

- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутня, тому що такi обмеження вiдсутнi.

- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, тому що емiтент їх не емiтував.

- Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки емiтентом протягом звiтного перiоду не проводились дiї щодо конвертацiї цiнних паперiв.

- Iнформацiя про замiну управителя; Iнформацiя про керуючого iпотекою; Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв; Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом; Iнформацiя про iпотечне покриття: iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду, iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв - вiдсутня, тому що емiтент не емiтував iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.

- Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня, тому що емiтент не емiтував боргових цiнних паперiв.

- Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй, тому що емiтент цiх облiгацiй не емiтував.

- Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не подається, оскiльки емiтент є банкiвською установою, а отже зазвичай подає фiнансову звiтнiсть, складену за мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку.

- Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку не подається, тому що у 4-му кварталi звiтного року не передбачена.

- Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi за 4-й квартал 2020 року зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою) не проводився у звязку з вiдсутнiстю необхiдностi.


ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
2. Дата проведення державної реєстрації
	18.08.1994
3. Територія (область)
	Чернігівська обл.
4. Статутний капітал (грн) 
	200000000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
7. Середня кількість працівників (осіб)
	235
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	64.99 - Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у. (основний)
	66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення
	66.12 - Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
9. Органи управління підприємства
	Органами управлiння Банку вiдповiдно до Статуту є Загальнi збори акцiонерiв (вищий орган управлiння), Наглядова рада, Правлiння.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа
Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
ПАТ ВТФ "Сiверянка"
14020, Україна, м. Чернiгiв, вул. Шевченка, буд. 246-А
00310143
Тарасовець Микола Павлович


Зiбла Свiтлана Миколаївна


Атрощенко Михайло Петрович


Бондаpенко Свiтлана Георгiївна


Боюн Hiна Андрiївна


Воробйов Олександр Iгоревич


Кахановська Наталiя Василiвна


Кононов Володимир Павлович


Крепосний Григорiй Дмитрович


Лебедєва Hадiя Iванiвна


Лiпницька Свiтлана Леонiдiвна


Марченко Ганна Костянтинiвна


Могiнський Василь Володимирович


Пiнчук Свiтлана Михайлiвна


Савченко Людмила Борисiвна


Сорокiна Катерина Миколаївна


Стpюков Володимиp Петpович


Суржик Микола Iванович


Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:
	18

11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Нацiональний банк України, МФО 300001
2) IBAN
	UA073000010000032007109201026
3) поточний рахунок
	UA073000010000032007109201026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
	Raiffeisen Bank International AG, Austria, МФО 
5) IBAN
	70-55.068.274
6) поточний рахунок
	70-55.068.274

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1
2
3
4
5
Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"
152
07.11.2011
НБУ

Опис
Лiцензiя на право надання банкiвських послуг видана безстроково. Емiтент має намiр продовжувати користуватися цiєю лiцензiєю.
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
АД 075840
14.09.2012
НКЦПФР

Опис
Лiцензiя на право здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме брокерську дiяльнiсть видана безстроково. Емiтент має намiр продовжувати користуватися цiєю лiцензiєю.
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
АЕ 263217
20.08.2013
НКЦПФР

Опис
Лiцензiя на прово здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи видана безстроково. Емiтент має намiр продовжувати користуватися цiєю лiцензiєю.



V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
	Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Тарасовець Микола Павлович
3. Рік народження
	1951
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	50
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Полiкомбанк, 19356610, Голова Правлiння
7. Опис
	Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято Спостережною радою 10.07.2012 (протокол № 09). Посадову особу обрано безстроково.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має

1. Посада
	Член Правлiння, заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Горнюк Євген Миколайович
3. Рік народження
	1977
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Полiкомбанк, 19356610, заступник Голови Правлiння - начальник управлiння активних та пасивних операцiй
7. Опис
	Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято Загальними зборами акцiонерiв 05.09.2006 (протокол № 45). Посадову особу обрано безстроково.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має

1. Посада
	Член Правлiння, начальник органiзацiйно-правового вiддiлу
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Федорова Тамара Миколаївна
3. Рік народження
	1961
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	42
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Полiкомбанк, 19356610, юрисконсульт органiзацiйно-правового вiддiлу
7. Опис
	Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято загальними зборами акцiонерiв 05.09.2006 (протокол № 45). Посадову особу обрано безстроково.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має

1. Посада
	Член Правлiння, начальник сектору фiнансового монiторингу
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Пономаренко Тетяна Анатолiївна
3. Рік народження
	1983
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	15
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Полiкомбанк, 19356610, фахiвець з фiнансового монiторингу сектора фiнансового монiторингу
7. Опис
	Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято Спостережною радою 23.01.2014 (протокол № 2). Посадову особу обрано безстроково.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має

1. Посада
	Член Правлiння, начальник фiнансово-економiчного управлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Ховрич Андрiй Iванович
3. Рік народження
	1978
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Полiкомбанк, 19356610, начальник фiнансово-економiчного вiддiлу
7. Опис
	Рiшення про обрання особи на посаду було прийнято Спостережною радою 07.04.2014 (протокол № 05). Посадову особу обрано безстроково.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має

1. Посада
	Член Правлiння. Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Дудко Марина Миколаївна
3. Рік народження
	1978
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Полiкомбанк, 19356610, заступник головного бухгалтера - начальник вiддiлу адмiнiстративно-управлiнських розрахункiв
7. Опис
	За наказом Голови Правлiння вiд 21.06.2016 № 96-ОС у зв'язку з отриманням письмової згоди Нацiонального банку України особу призначено з 21.06.2016 року Головним бухгалтером.
Рiшення про обрання особи на посаду Члена Правлiння було прийнято Спостережною радою 26.04.1016 (протокол № 11). Посадову особу обрано безстроково.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має

1. Посада
	Голова Наглядової ради (незалежний член)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Радченко Микола Олексiйович
3. Рік народження
	1952
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	46
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	д/в, д/в, пенсiонер
7. Опис
	За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 20.12.2019 № 77) особу переобрано Членом Наглядової ради, строком на 3 роки як незалежного члена. Рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 20.12.2019  № 31) особу обрано Головою Наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має

1. Посада
	Член Наглядової ради (незалежний член)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Бурмака Микола Олексiйович
3. Рік народження
	1954
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	46
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. Вадима Гетьмана, 02070884, професор кафедри мiжнародного менеджменту
7. Опис
	За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 20.12.2019 № 77) особу переобрано Членом Наглядової ради, строком на 3 роки як незалежного члена.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має

1. Посада
	Член Наглядової ради (незалежний член)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Згонiк Сергiй Володимирович
3. Рік народження
	1956
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	42
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "БДО Консалтинг", 32650907, старший юрист юридичного департаменту
7. Опис
	За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 20.12.2019 № 77) особу переобрано Членом Наглядової ради, строком на 3 роки як незалежного члена.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має

1. Посада
	Член Наглядової ради (акцiонер)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Тарасовець Юрiй Миколайович
3. Рік народження
	1975
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "ОСНОВА-БУД-ПРИЛУКИ", 35884120, комерцiйний директор
7. Опис
	За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 20.12.2019 № 77) особу обрано Членом Наглядової ради, строком на 3 роки як акцiонера. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має

1. Посада
	Член Наглядової ради (представник акцiонера ПрАТ "Елiта")
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Глаголєв Павло Олександрович
3. Рік народження
	1981
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Рекламний комбiнат", 14232168, юрисконсульт
7. Опис
	За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 20.12.2019 № 77) особу обрано Членом Наглядової ради, строком на 3 роки як представника акцiонера.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має

1. Посада
	Член Правлiння, заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Сорока Наталiя Миколаївна
3. Рік народження
	1977
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	21
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Полiкомбанк, 19356610, начальник вiддiлу активних та пасивних операцiй
7. Опис
	Рiшенням Наглядової Ради Полiкомбанку (Протокол вiд 24.02.2020 № 05) особу обрано з 25.02.2020 на посаду члена Правлiння - заступника Голови Правлiння. Посадову особу обрано безстроково
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер 
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02.01.2018
02/1/2018
НКЦПФР
UA4000115414
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
10
19977800
199778000
99,889
Опис
Торгiвля iменними простими акцiями на внутрiшньому та зовнiшньому ринках цiнних паперiв України протягом звiтного кварталу не вiдбувалася. Фактiв лiстингу та делiстингу цих цiнних паперiв не було. Додаткової емiсiї акцiй протягом звiтного кварталу не вiдбувалось.
03.03.2011
126/1/11
ДКЦПФР
UA4000115422
Акція привілейована бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
10
22200
222000
0,111
Опис
Торгiвля iменними привiлейованими акцiями на внутрiшньому та зовнiшньому ринках цiнних паперiв України протягом звiтного кварталу не вiдбувалася. Фактiв лiстингу та делiстингу цих цiнних паперiв не було. Додаткової емiсiї акцiй протягом звiтного кварталу не вiдбувалось.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
	ПрАТ "ЗАВОД МК I МО"
2. Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
	01267930
4. Місцезнаходження
	вул. Попова, буд. 18, м. Чернiгiв, 14001
5. Опис
	UA4000114029, акцiї iменнi простi, номiнальна вартiсть 0,15 грн., кiлькiсть 21700 шт., загальна номiнальна вартiсть 3255,00 грн., частка у СК 9,9154%
Акцiї придбавались на вторинному ринку за грошовi кошти. Представники Емiтента не є посадовими особами ПрАТ "ЗАВОД МК I МО"
1. Найменування
	ПАТ "ПВК "Десна"
2. Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
	14242681
4. Місцезнаходження
	пр-т Перемоги, буд. 62, м. Чернiгiв, 14000
5. Опис
	UA4000122170, акцiї iменнi простi, номiнальна вартiсть 0,25 грн., кiлькiсть 991084 шт., загальна номiнальна вартiсть 247771,00 грн., частка у СК 19,2045%
Акцiї придбавались на вторинному ринку за грошовi кошти. Представники Емiтента не є посадовими особами ПАТ "ПВК "Десна"


IX. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря
Прізвище, ім'я, по батькові  особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1
2
3
18.12.2020
Павленко Юлiя Петрiвна
(0462) 651-000*1621, corpsecrpcb@policombank.com
Опис
Рiшенням Наглядової ради 18.12.2020 (протокол № 22) корпоративним секретарем Банку обрано Павленко Юлiю Петрiвну.
Павленко Юлiя Петрiвна до обрання на посаду корпоративного секретаря з липня 2016 року працювала секретарем секретарiату Полiкомбанку. З листопада 2013 року по червень 2016 року працювала в Дошкiльному навчальному закладi № 52, займаючи посаду дiловода. З червня 2012 року по листопад 2012 року працювала в Управлiннi працi та соцiального захисту населення Деснянської районної у мiстi Чернiговi ради, займаючи посаду дiловода (тимчасово, на перiод декретної вiдпустки основного працiвника). З вересня 2006 року по травень 2012 року працювала в УМВС України в Чернiгiвськiй областi, займаючи посаду iнженера лабораторiї проведення дослiджень Науково-дослiдного експертно-кримiналiстичного центру при УМВС України в Чернiгiвськiй областi. З серпня 1992 року по вересень 2006 року працювала в Чернiгiвському обласному кардiологiчному диспансерi, займаючи посаду секретаря-друкарки.
Стаж роботи: 29 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Корпоративний секретар є особою, яка здiйснює iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення дiяльностi органiв Банку, а також забезпечує обмiн iнформацiєю мiж органами управлiння та контролю Банку, мiж акцiонерами (iнвесторами) Банку та Банком, мiж Банком та iншими особами, якi зацiкавленi у дiяльностi Банку.
Корпоративний секретар не є посадовою особою Товариства.
Попереднiй корпоративний секретар Литвинчук Наталiя Володимирiвна  була звiльнена з посади 23.11.2020 рiшенням Наглядової ради 16.11.2020 (протокол № 20) за ст.38 КЗпП на пiдставi поданої заяви за власним бажанням за станом здоров'я.

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

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

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
02.01.2018
02/01/2018
UA4000115414
19 977 800
199 778 000
19 738 028
0
0
Опис:
Голосуючими акцiями є простi акцiї, якi враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi на Загальних зборах акцiонерiв (на якi не встановлено заборону користування таким правом голосу)
03.03.2011
126/1/11
UA4000115422
22 200
222 000
8 326
0
0
Опис:
При голосуваннi з питань, передбачених п. 6.4 Статуту банку, голосуючими акцiями банку з цих питань також є привiлейованi акцiї, якi враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi на Загальних зборах акцiонерiв (на якi не встановлено заборону користування таким правом голосу)
ХV. Проміжний звіт керівництва
Промiжний звiт керiвництва, який має мiстити вказiвки на важливi подiї, якi вiдбулися впродовж звiтного перiоду, та їх вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть, а також опис основних ризикiв та невизначеностей.

Полiкомбанк функцiонує як унiверсальний комерцiйний банк. Дiюча бiзнес-модель: корпоративний банк з роздрiбним фiнансуванням.

Полiкомбанк здiйснює свою дiяльнiсть на територiї м. Чернiгова, Чернiгiвської областi, м. Київ та м. Днiпро. На кiнець четвертого кварталу мережа вiддiлень Полiкомбанку складалася з 21 банкiвської установи. 

Полiкомбанк входить до III групи банкiв України "Банки з приватним капiталом" (згiдно з класифiкацiєю НБУ). 

Для досягнення цiлей Полiкомбанк використовує фiнансовi та не фiнансовi ресурси. Статутний капiтал становить 200 млн грн, регулятивний - 219,9 млн грн. Пiдтвердженням стабiльностi Полiкомбанку є виконання iз значним запасом економiчних нормативiв НБУ, а норматив адекватностi капiталу банку перевищує нормативне значення бiльше чим в чотири рази (Н2 = 45,5%).

Для генерацiї доходiв банк використовує такi продукти корпоративного бiзнесу:

	розрахунково-касове обслуговування;

	дистанцiйне обслуговування;

	обслуговування експортно-iмпортних операцiй;

	зарплатнi проекти;

	корпоративнi картки;

	депозити; 

	кредити;

	депозитарна дiяльнiсть.

В своїй дiяльностi Банк пiдтримує достатнiй рiвень лiквiдностi, забезпечує збалансованiсть структури активiв i пасивiв по строках i видах валют, забезпечує необхiднiй рiвень диверсифiкованостi по галузях, клiєнтах i розмiрах iнвестицiй. Щоденна робота з пiдтримування достатнього рiвня лiквiдностi дозволила банку виконувати свої функцiї, проводити операцiї з обслуговування клiєнтiв та поєднувати протилежнi вимоги - максимiзацiї прибутковостi за обов'язкового додержання норм лiквiдностi.

Аналiз ресурсної бази банку, диференцiацiя джерел фiнансування, визначення оптимального для банку ступеня вiдповiдностi джерел фiнансування та напрямiв розмiщення активiв дозволили поєднати рiзнi джерела поповнення лiквiдних коштiв залежно вiд економiчних умов та змiн в ринкових цiнах протягом звiтного перiоду.

Полiкомбанк вивчає грошовi потоки та управляє ними. Вивчаючи грошовi потоки, з одного боку, банк ставить на метi залучити якомога бiльше коштiв клiєнтiв i тим самим поповнити ресурсну базу (пасиви банку), з iншого - рацiонально використати наявнi кредитнi ресурси для здiйснення активних операцiй у рiзних ефективних формах, не допускаючи їх вiдтоку з банку. Робота по вивченню, аналiзу та управлiнню грошовими потоками здiйснюється на рiвнi кожного бiзнес-пiдроздiлу банку. 

Так, зокрема, протягом четвертого кварталу, банк залучив 173,5 млн.грн грошових коштiв вiд клiєнтiв у виглядi строкових депозитiв, а також здiйснив активних операцiй за наданими кредитами клiєнтам в обсязi 184,6 млн.грн (без врахування кредитiв у формi "овердрафт"). 

Кадрова полiтика вiдповiдає загальнiй стратегiї банку, забезпечує реалiзацiю поставлених цiлей i завдань. Мета управлiння персоналом вiдповiдно до Стратегiчного плану пiдвищення професiйних якостей персоналу та зниження плинностi кадрiв. Формування комплексної системи мотивацiї; вдосконалення HR-полiтики банку в напрямку формування репутацiї Полiкомбанку як найкращого роботодавця в регiонi. В Полiкомбанку на постiйнiй основi проводяться технiчнi навчання персоналу на рiвнi структурних пiдроздiлiв Банку, що дозволяє пiдвищувати квалiфiкацiю працiвникiв. В звiтному перiодi проводилось доопрацювання комплексної системи мотивацiї персоналу, яка складається як з грошових, так i негрошових стимулiв.

Управлiнськi технологiї Полiкомбанку базуються на застосуваннi телекомунiкацiйної технiки та програмно-технiчних засобiв. Їх введення починається зi створення програмного забезпечення, формування iнформацiйних потокiв i системи пiдготовки спецiалiстiв. Технологiчнi процеси постiйно вдосконалюються та оптимiзуються. 

Протягом звiтного перiоду банк не здiйснював фiнансових iнвестицiй в цiннi папери iнших пiдприємств, фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi пiдприємства тощо.

Наукових дослiджень та розроблень Полiкомбанк в четвертому кварталi 2020 року не проводив. Витрати на дослiдження та розроблення протягом звiтного перiоду не здiйснювалися.

Суттєвих змiн в цiлях та досягненнях за звiтний перiод не вiдбулось.

Серед прiоритетiв дiяльностi банку - сприяння розвитку вiтчизняних галузей народного господарства, пiдтримка вiтчизняного виробника, в т. ч. сiльсько-господарського; розширення спектру банкiвських продуктiв; подальше розширення мережi вiддiлень та полiпшення умов обслуговування клiєнтiв, забезпечення високої якостi обслуговування та всебiчне врахування iнтересiв клiєнтiв. Банк здiйснює свою дiяльнiсть з урахуванням своїх iнтересiв, iнтересiв клiєнтiв та суспiльства в цiлому. Банк усвiдомлює, що на процес вирiшення поставлених завдань впливають фактори зовнiшнього та внутрiшнього середовища, якi будуть стримувати або стимулювати його розвиток. Основними банкiвськими ризиками та невизначеностями, з якими стикався Полiкомбанк в четвертому кварталi 2020 року були:

	вiдсутнiсть ефективних правових важелiв впливу на недобросовiсних позичальникiв;

	домiнування на ринку державних банкiв, що шкодить процесам конкуренцiї i в кiнцевому рахунку iнтересам споживачiв;

	значнi iнфляцiйнi i девальвацiйнi ризики, оскiльки вони пiдривають довiру внутрiшнiх iнвесторiв до нацiональної валюти та змушують регулятора проводити бiльш жорстку монетарну полiтику, що в свою чергу пiдвищує вартiсть кредитних ресурсiв; 

	високий рiвень тiньової економiки i зростання трудової мiграцiї звужує загальну кiлькiсть платоспроможних клiєнтiв в рiзних сегментах;

	уповiльнення структурних реформ в частинi приватизацiї, запуску ринку землi, корпоративного управлiння шкодить iнвестицiйному та бiзнес-клiмату, процесу спiвпрацi з МВФ та iншими мiжнародними фiнансовими органiзацiями, що вкрай важливо для фiнансової стабiльностi в умовах майбутнiх значних виплат за зовнiшнiми зобов'язаннями.

На розвиток та дiяльнiсть Полiкомбанку також впливали загальна полiтична ситуацiя та продовження конфлiкту з Росiєю. Цi чинники здiйснювали вплив на макроекономiчнi умови роботи банку. 

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Голова Правлiння i головний бухгалтер висловлюють офiцiйну позицiю про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть за 4 квартал 2020 року (станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року), пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку згiдно з вимогами НБУ, згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".


