Титульний аркуш
20.01.2020
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 273
(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

Ткаченко Олег Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2019 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35917889
4. Місцезнаходження: 04107, Київська обл., м. Київ, Тропiнiна, 7-Г
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-42-42, (044) 481-00-99
6. Адреса електронної пошти: legal_dep@settlement.com.ua
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: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://settlement.co
m.ua/pro-bank/discl
osure.html

20.01.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

X
X
X

X

X
X
X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
Вiдсутнi у регулярнiй промiжнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв наступнi вiдомостi
(iнформацiя):

X

У вiдомостях про цiннi папери емiтента вiдсутня наступна iнформацiя:

iнформацiя про облiгацiї емiтента, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуск облiгацiй
та уповноваженими органами емiтента не приймалося вiдповiдне рiшення;

iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, у зв'язку з тим що емiтент не
здiйснював випуск iнших цiнних паперiв та уповноваженими органами емiтента не
приймалося вiдповiдне рiшення;

iнформацiя про похiднi цiннi папери, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуск
похiдних цiнних паперiв та уповноваженими органами емiтента не приймалося вiдповiдне
рiшення;

Iнформацiя про вчинення проавочинiв iз заiнтересованiстю, оскiльки протягом звiтного
перiоду подiбнi правочини не вчинялись.

У вiдомостях (iнформацiї) про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента вiдсутня
наступна iнформацiя:

iнформацiя про зобов'язання та забезепечення емiтента, оскiльки розкриття подбної
iнформацiї за 4й квартал нормативними документами не вимагається;

iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї, у зв'язку з тим, що емiтент не займається видами
дiяльностi, що класифiкуютьcя як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

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, оскiльки у вiдношеннi цiнних паперiв ПАТ "Розрахунковий центр"
вiдсутнi обмеження щодо їх обiгу;

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, про конвертацiю цiнних
паперiв, про замiну управителя, про керуючою iпотекою, про трасформацiю (перетворення)
iпотечних активiв, про змiни в реєстрi забезпечення iппотечних сертифiкатiв за кожним
консолiдованим боргом, про iпотечне покриття, про замiну фiнансової установи, яка здiйснює
обслуговування iпотечних активiв вiдсутня, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуск
боргових цiнних паперiв, iпотечних сертифiкатiв та уповноваженим органом емiтента не
приймалося рiшення про конвертацiя цiнних паперiв.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва) - ПАТ "Розрахунковий центр" не випускав цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва; висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, оскiльки
проведення огляду цiєї звiтностi вiдповiдно до законодавства не є обов'язковим.

ПАТ "Розрахунковий центр" не складає звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом.

Промiжна фiнансова звiтнiсть за звiтний перiод не складається. У зв'язку з цим, твердження
щодо промiжної iнформацiї також вiдсутнє.

Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi вiдсутнiй оскiльки огляд промiжної
фiнансової звiтностi за 4 квартал 2019 року аудитором не проводився (вiдповiдно до
законодавства обо'вязковим є аудит рiчної фiнансової звiтностi).

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на
фiнансових ринках"
2. Дата проведення державної реєстрації
14.05.2008
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
206700000
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)
53
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва
58.29 - Видання iншого программного забезпечення
63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними
дiяльнiсть
9. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до роздiлу 8 статуту ПАТ "Розрахунковий центр", Органами управлiння та
контролю Банку є:- вищий орган управлiння Банку є Загальнi збори, що вирiшують будь-якi
питання дiяльностi Банку, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї наглядової ради
законом або статутом;- виконавчий орган Банку, що здiйснює поточне управлiння, є Правлiння
Банку;- орган, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, захист прав вкладникiв, iнших
кредиторiв та учасникiв Банку є Наглядова Рада Банку.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа
Нацiональний банк України
ПАТ "ФIДОБАНК"
ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПАТ "Пiвденний"
ПАТ "УкрСиббанк"
ПАТ "Банк Форум"
ПАТ "IНГ Банк Україна"
ПАТ "Укрсоцбанк"
ПАТ "Укрексiмбанк"
ПАТ "Ощадбанк"
ПАТ "РОДОВIД БАНК"
ПАТ КБ "НАДРА"
ПрАТ "УМВБ"

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа
01601 м.Київ Iнститутська, 9
01601 м.Київ вул. Велика Василькiвська,
10
01004 м.Київ вул. Шовковична, 42-44
49094 м.Днiпропетровськ вул. Набережна
Перемоги, 50
65059 м.Одеса вул. Краснова, 6/1
61050 м.Харкiв пр. Московський, 60
02100 м.Київ б-р Верховної Ради, 7
04070 м.Київ вул. Спаська, 30-А
03150 м.Київ вул. Ковпака, 29
03150 м.Київ вул. Антоновича, 127
01023 м.Київ вул.Госпiтальна, 12-Г
04136 м.Київ вул. ПiвнiчноСирецька, 1-3
04053 м.Київ вул. Артема, 15
04070 м.Київ вул. Межигiрська, 1

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа
00032106
14351016
21672206
14360570
20953647
09807750
21574573
21684818
00039019
00032112
00032129
14349442
20025456
22877057

ПрАТ "Фiнансова компанiя "Сантанна"
ПАТ "ОТП Банк"
ПАТ "Кредитпромбанк"
ПАТ "Банк "Фiнанси та Кредит"
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
ПАТ "Ерсте Банк" (припинено)
ПАТ "Дельта Банк"
ПАТ "ОМЕГА БАНК"

01135 м.Київ вул. Андрющенка, 4-Д
01033 м.Київ вул. Жилянська, 43
01014 м.Київ бул. Дружби Народiв, 38
04050 м.Київ вул. Артема, 60
01011 м.Київ вул. Лєскова, 9
01034 м. Київ вул. Польова, 24Д
01133 м.Київ вул. Щорса, 36 Б
01032 м.Київ вул. Новоконстянтинiвська,
18 В

32921709
21685166
21666051
09807856
14305909
34001693
34047020
19356840

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Нацiональний банк України
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32002121701026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство <ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК
УКРАЇНИ"
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
16003012165914

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Банкiвська дiяльнiсть

Дата
Державний орган, що видав
закінчення
ліцензію
дії ліцензії
2
3
4
5
271
06.09.2013 Нацiональний банк України
Строк дiї лiцензiї необмежений.
271
30.09.2013 Нацiональний банк України
Номер
ліцензії

Дата
видачі

Опис
Генеральна лiцензiя на
здiйснення валютних операцiй
Опис
Строк дiї лiцензiї необмежений.
Професiйна дiяльнiсть на
АЕ № 263463 03.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних
фоондовому ринку - клiрингова
паперiв та фондового ринку
дiяльнiсть
Опис
Строк дiї лiцензiї необмежений.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткаченко Олег Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н
4. Рік народження
1970
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
26
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, Член Правлiння публiчного акцiонерного
товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках"
8. Опис
Протягом звiтного перiоду у персональному складi Правлiння ПАТ "Розрахунковий
центр" за займаною посадою голови Правлiння змiн не було.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Константiнов Олексiй Анатолiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1965
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
26
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, Член Правлiння публiчного акцiонерного
товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках"
8. Опис
Протягом звiтного перiоду у персональному складi Правлiння ПАТ "Розрахунковий
центр" за займаною посадою члена Правлiння змiн не було.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Висоцька Свiтлана Василiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1975
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
23

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК АВАНГАРД", 38690683, Головний бухгалтер, Член Правлiння публiчного
акцiонерного товариства "БАНК АВАНГАРД".
8. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi за займаною посадою головний
бухгалтер ПАТ "Розрахунковий центр" не було.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Голова Наглядової ради - представник акцiонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Супрун Андрiй Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1983
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
13
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОТП Банк", 21685166, Начальник Депозитарного вiддiлу АТ "ОТП Банк".
Обiймає посаду начальника Управлiння Депозитарної дiяльностi Нацiонального банку України.
8. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради не було.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради - представник акцiонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Манжуловський Святослав Всеволодович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1979
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
20
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Нацiональний банк України, 00032106, Начальник Вiддiлу корпоративних прав,
Департамент з корпоративних питань Нацiонального банку України.
Обiймає посаду начальника Вiддiлу корпоративних прав Нацiонального банку України.
8. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради не було.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради - представник акцiонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Миндаугас Бакас
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1975
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
22
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", 30370711, Президент (Голова Правлiння)
Центрального депозитарiю Литви.
Обiймає посаду голови Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний
депозитарiй України".
8. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради не було.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради - незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiтюков Iгор Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1952
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
43
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ГО "Iнститут фiнансової полiтики", 26252213, Обiймає посади: Старший радник (поза
штатом) ТОВ "Морган Стенлi Україна"; Генеральний директор ГО "Iнститут фiнансової
полiтики"; Голова Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний
депозитарiй України".
8. Опис
У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi посадових осiб. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради - незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Селякова Наталiя Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н
4. Рік народження
1973
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
22
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Дентос Юроп", 19373287, Обiймає посади: керiвник групи банкiвського та
фiнансового права ТОВ "Дентос Юроп"; член Наглядової ради публiчного акцiонерного
товариства "Нацiональний депозитарiй України".
8. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради не було.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради - представник акцiонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бахтарi Емал Аюбович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1980
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
20
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Нацiональний банк України, 00032106, Особа обiймає посаду на iнших пiдприємствах Нацiональний банк України, керiвник проектiв та програм Департаменту вiдкритих ринкiв.
8. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради не було.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Заступник голови Наглядової ради - незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дятлова Олена Олександрiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1966
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
31
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ фiрма "Астарта- Київ", 19371986, ТОВ фiрма "Астарта- Київ", директор з персоналу.
8. Опис

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради не було.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнатюк Iрина Володимирiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1981
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
17
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, начальник управлiння комплаєнс-контролю ПАТ
"Розрахунковий центр"
8. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння ПАТ "Розрахунковий
центр" за займаною посадою члена Правлiння не було.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Корпоративний секретар
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гончарук Наталiя Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1988
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
11
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", 30370711, Керiвник проектiв з методологiї та
корпоративного управлiння Управлiння стратегiчного розвитку ПАТ "НДУ".
8. Опис
Протягом звiтного кварталу змiн у персональному складi за посадою корпоративного
секретаря ПАТ "Розрахунковий центр" не було.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
05.07.2017
№
73/1/2017

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000046577

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
1000
206700
206700000
100
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
Простi iменнi акцiї Банку включенi до бiржового списку ПрАТ Фондова бiржа "Перспектива" (за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв).
Фактiв лiстингу/делiстингу за звiтний перiод не було.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжрегiональний фондовий союз"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
24917996
4. Місцезнаходження
04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
5. Опис
Дата державної реєстрацiї товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю: 15.05.1997 року. Емiтент володiє часткою в розмiрi 100% вiд
розмiру статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжрегiональний фондовий союз". ТОВ "МФС" створено в
результатi реогранiзацiї шляхом перетворення вiдкритого акцiонерного товариства "Мiжрегiональний фондовий союз" вiдповiдно до
рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз" (протокол № 1 вiд 01.06.2011 року). ТОВ "МФС"
є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язкiв ВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз" (акцiї ВАТ "МФС" були придбанi ВАТ
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", правонаступником якого є ПАТ "Розрахунковий центр" на вторинному ринку). Основний вид
дiльностi Товариства - 62.09 <Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i компьютерних систем>. Вiдповiдно до статуту ТОВ
"МФС" Емiтент має наступнi права стосовно управлiння: брати участь в управлiннi Товариством, приймати рiшення про змiни статутного
капiталу, брати участь у розподiлi прибутку Товариства в обсязi та формах, передбачених Статутом, одержувати iнформацiю стосовно
дiяльностi товариства, стану його майна, фiнансового положення, прибуткiв та збиткiв.

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря
1
25.03.2019

Опис

Контактні дані:
телефон та адреса
електронної пошти
корпоративного
секретаря
2
3
4
22.05.2019
Гончарук Наталiя Миколаївна
(044) 585-42-42,
n.goncharuk@settlem
ent.com.ua
Iнформацiя про досвiд роботи корпоративного секретаря: Керiвник проектiв i
програм з методологiї та корпоративного управлiння ПАТ "НДУ"; 19.09.2016 26.12.2016 - Керiвник проектiв з методологiї та корпоративного управлiння
Управлiння стратегiчного розвитку ПАТ "НДУ"; 01.11.2015 - 16.09.2016 Керiвник
Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
призначеної на посаду
корпоративного секретаря

юридичної служби Професiйної асоцiацiї реєстраторiв i депозитарiїв
(перейменовано в 2016 роцi - Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та
деривативiв); 25.10.2013 - 01.11.2015 Юрисконсульт Професiйної асоцiацiї
реєстраторiв i депозитарiїв.
Непогашена судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Попереднє мiсце роботи: Керiвник проектiв з методологiї та корпоративного
управлiння Управлiння стратегiчного розвитку ПАТ "НДУ".

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
18.12.2019

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

3
Наглядова
рада

4
57 809 501,79
7

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

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

5
304 828,927

6
18 964,57

Предмет
правочину

7
Розмiщення
коштiв на
кореспондентс
ьких рахунках
в
Нацiональном
у банку
України

Дата
вчинення
правочину

8
27.12.2019

Адреса сторінки,
на якій
розміщена
інформація про
прийняття
рішення щодо
надання згоди на
вчинення значних
правочинів у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
9
https://stockmarket.go
v.ua/cabinet/xml/sho
w/22140

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

10
https://settlement.com.
ua/pro-bank/disclosure.
html

Опис:
Протягом звiтного перiоду вчинено 561 значних правочинiв щодо розмiщення коштiв на кореспондентських рахунках в Нацiональному банку України на суму 57 809 501
797,57 грн.
2
18.12.2019
Наглядова
29 394 318,71
304 828,927
9 642,89
Правочини
27.12.2019
https://stockmarket.go https://settlement.com.
рада
щодо цiнних
v.ua/cabinet/xml/sho ua/pro-bank/disclosure.
паперiв
w/22140
html
(купiвля) за
участю ПАТ
"Розрахункови
й центр" як
центрального

контрагента
Опис:
Протягом звiтного перiоду вчинено 328 значних правочинiв щодо цiнних паперiв (купiвля) за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента вiдповiдно
до статтi 19-6 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" на загальну суму 29 394 318 710,25 грн.
3
18.12.2019
Наглядова
29 394 318,71
304 828,927
9 642,89
Правочини
27.12.2019
https://stockmarket.go https://settlement.com.
рада
щодо цiнних
v.ua/cabinet/xml/sho ua/pro-bank/disclosure.
паперiв
w/22140
html
(продаж) за
участю ПАТ
"Розрахункови
й центр" як
центрального
контрагента
Опис:
Протягом звiтного перiоду вчинено 328 значних правочинiв щодо цiнних паперiв (продаж) за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента вiдповiдно
до статтi 19-6 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" на загальну суму 29 394 318 710,25 грн.
4
18.12.2019
Наглядова
19 034 000
304 828,927
6 244,16
Придбання,
28.12.2019
https://stockmarket.go https://settlement.com.
рада
продаж та
v.ua/cabinet/xml/sho ua/pro-bank/disclosure.
пред'явлення
w/22140
html
до погашення
депозитних
сертифiкатiв
Нацiонального
банку України
Опис:
Протягом звiтного перiоду вчинено 144 значних правочинiв з придбання, продажу та пред'явлення до погашення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України на
загальну суму 19 034 000 000,00 грн. Вчинення правочинiв здiйснювалось на умовах "поставка проти оплати".

ХV. Проміжний звіт керівництва
Важливi подiї, якi вiдбулись упродовж звiтного перiоду:
1) вiдбулись змiни у персональному складi Правлiння ПАТ "Розрахунковий центр":
- звiльнено (припинено повноваження) члена Правлiння Головач О.К. на пiдставi її заяви;
- обрано (призначено) нового члена Правлiння Комiсарова Є.А., який приступає до виконання
своїх обов'язкiв у 1 кварталi 2020 року;

2) Наглядовою радою визначенi умови договору, що укладатиметься iз суб'єктом аудиторської
дiяльностi для проведення зовнiшнього аудиту (надання послуг з обов'язкового аудиту)
фiнансової звiтностi ПАТ "Розрахунковий центр" за рiк, що закiнчується 31 грудня 2019 року,
встановлено розмiр оплати його послуг;

3) призначено начальника служби внутрiшнього аудиту - Гончарову Ю.А., кандидатуру якої
погоджено Нацiональним банком України;

4) Наглядовою радою затвердженi:
- Полiтика запобiгання, виявлення та управлiння конфлiктами iнтересiв
- Порядок проведення оцiнки ефективностi дiяльностi Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий
центр", її членiв та комiтетiв
- Порядок перевiрки керiвника, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту публiчного
акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових
ринках" щодо його вiдповiдностi квалiфiкацiйним вимогам
- План фiнансування в кризових ситуацiях
- Полiтика управлiння операцiйним ризиком
- Полiтика управлiння процентним ризиком банкiвської книги
- Полiтика управлiння ризиком лiквiдностi
- Полiтика управлiння ринковими ризиками
- Стратегiя управлiння ризиками
- Стратегiя розвитку ПАТ "Розрахунковий центр" на 2020 - 2022 рр.
- Кодекс поведiнки (етики)

- План засiдань Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" та її комiтетiв на 2020 рiк
- Полiтика винагороди працiвникiв публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках"
- Положення про органiзацiю корпоративного управлiння в публiчному акцiонерному товариствi
"Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках";

5) Правлiнням затвердженi до випуску промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть за III квартал
2019 р. та промiжна скорочена консолiдована фiнансова звiтнiсть за III квартал 2019р.;

6) Правлiнням затвердженi змiни до внутрiшнiх документiв Банку, зокрема:
- Положення про здiйснення мiжбанкiвських операцiй
- Положення про здiйснення розрахункiв у публiчному акцiонерному товариствi "Pозpахунковий
центp з обслуговування договорiв на фiнансових ринках" у нацiональнiй валютi вiдповiдно до
стандартiв системи SWIFT
- Положення про здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi через кореспондентськi рахунки,
вiдкритi в уповноважених банках України, банках-нерезидентах
- Положення про органiзацiю валютного контролю за валютними операцiями;

7) Правлiнням затвердженi наступнi внутрiшнi документи ПАТ "Розрахунковий центр":
- Методика вимiрювання операцiйного ризику
- Методика вимiрювання процентного ризику банкiвської книги
- Методика вимiрювання ризику лiквiдностi
- Методика вимiрювання ринкового ризику
- Процес управлiння операцiйним ризиком
- Процес управлiння процентним ризиком банкiвської книги
- Процес управлiння ризиком лiквiдностi
- Процес управлiння ринковим ризиком;

8) Наглядовою радою надана згода на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись ПАТ

"Розрахунковий центр" протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення
(18.12.2019 р.).

Зазначенi вище подiї не мали значного впливу на промiжну фiнансову звiтнiсть.

Опис основних ризикiв та невизначеностей
Банк здiйснює комплексну оцiнку наступних суттєвих видiв ризикiв, притаманних його
бiзнес-профiлю:
ризику лiквiдностi;
процентного ризику банкiвської книги;
ринкового ризику;
операцiйного ризику;
комплаєнс-ризику;
Враховуючи встановленi обмеження, Банк у своїй дiяльностi не наражається на кредитний ризик
та, вiдповiдно, не здiйснює його оцiнку через нульовий апетит до цього виду ризикiв.
Контроль поточного стану ризикiв у Банку здiйснюється щоквартально Комiтетом з управлiння
активами i пасивами (КУАП) на пiдставi щомiсячної iнформацiї, наданої пiдроздiлом з
управлiння ризиками. У свою чергу, пiдроздiл з управлiння ризиками щомiсячно надає звiт
щодо розрахункiв показникiв ринкових ризикiв та ризику лiквiдностi.

Щодо опису невизначеностей, то на дiяльнiсть ПАТ "Розрахунковий центр" може мати вплив
прийняття законiв та пiдзаконних нормативно-правових актiв, якi змiнюють правовий статус або
умови здiйснення дiяльностi ПАТ "Розрахунковий центр" на ринку цiнних паперiв та ринку
банкiвських послуг.

