
 
АТ «ЄПБ» 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НА 2021 РІК  

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку https://stockmarket.gov.ua та  

на власному веб-сайті АТ «ЄПБ»  htpp://europrombank.kiev.ua 

інформації, повідомлень та документів, оприлюднення яких вимагається 

відповідно до законодавства 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ 

БАНК» (надалі – Банк), відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок», повідомляє, що протягом 2021 року Банком буде 

розміщуватись у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті наступна 

інформація: 

 

№ 

з/п 

Інформація, яка підлягає 

оприлюдненню 

Дата 

оприлюднення 

Примітки 

1 Відомості про остаточних 

ключових учасників у структурі 

власності, відомості про 

власників істотної участі у 

Банку, схематичне зображення 

структури власності Банку 

станом на 01 січня 2021 року 

до 31.01.2021 на власному веб- 

сайті 

2 Проміжна інформація про 

емітента за 4 квартал 2020 року 

не пізніше 

30.01.2021 

в інформаційній 

базі  даних 

НКЦПФР та на 

власному веб-

сайті 

3 Повідомлення про проведення 

річних Загальних зборів 

акціонерів Банку 

не пізніше 

25.03.2021 

в інформаційній 

базі  даних 

НКЦПФР та на 

власному веб-

сайті 

4 Інформація про загальну 

кількість акцій та голосуючих 

акцій станом на дату складення 

переліку осіб, яким надсилається 

повідомлення про проведення 

Загальних зборів акціонерів 

не пізніше 

25.03.2021 

на власному веб- 

сайті 

5 Інформація про загальну 

кількість акцій та голосуючих 

не пізніше 24 

години 

на власному веб- 

сайті 

https://stockmarket.gov.ua/
http://www.europrombank.kiev.ua/


акцій станом на дату складання 

переліку акціонерів, які мають 

право на участь у Загальних 

зборах акціонерів 

 

останнього 

робочого дня, що 

передує дню 

проведення 

загальних зборів 

6 Річна інформація про емітента за 

2020 рік 

не пізніше 

30.04.2021 

в інформаційній 

базі  даних 

НКЦПФР та на 

власному веб-

сайті 

7 Річна фінансова звітність Банку 

за 2020 рік 

не пізніше 

30.04.2021 

на власному веб-

сайті 

8 Проміжна інформація про 

емітента за 1 квартал 2021 року 

не пізніше 

30.04.2021 

в інформаційній 

базі  даних 

НКЦПФР та на 

власному веб-

сайті 

9 Проміжна фінансова звітність 

Банку за 1 квартал 2021 року 

не пізніше 

30.04.2021 

на власному веб-

сайті 

10 Протокол річних Загальних 

зборів акціонерів Банку 

протягом 10 днів з 

дати закриття 

загальних зборів 

на власному веб-

сайті 

11 Протоколи про підсумки 

голосування на Загальних зборах 

акціонерів Банку 

протягом 10 днів з 

дати закриття 

загальних зборів  

на власному веб-

сайті 

12 Проміжна інформація про 

емітента за 2 квартал 2021 року 

не пізніше 

30.07.2021 

в інформаційній 

базі  даних 

НКЦПФР та на 

власному веб-

сайті 

13 Проміжна фінансова звітність 

Банку за 2 квартал 2021 року 

не пізніше 

30.07.2021 

на власному веб-

сайті 

14 Проміжна інформація про 

емітента за 3 квартал 2021 року 

не пізніше 

30.10.2021 

в інформаційній 

базі  даних 

НКЦПФР та на 

власному веб-

сайті 

15 Проміжна фінансова звітність 

Банку за 3 квартал 2021 року 

не пізніше 

30.10.2021 

на власному веб-

сайті 

 

 

Голова Правління                                                                 Л.М. Ликова 

 

 

 


