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Вид інформації 

Дата оприлюднення 

Загальнодоступна 

інформаційна  

база даних 

https://smida.gov.ua 

Власний веб-сайт 

https://www.eximb.com 

Річна інформація емітента цінних паперів 

Річна інформація емітента цінних паперів              

за 2021 рік 

не пізніше  

30 квітня 2022 року 

не пізніше  

30 квітня 2022 року 

Річна фінансова звітність 

Річна фінансова звітність на річна 

консолідована фінансова звітність за 2021 рік 

разом із аудиторським звітом, а також 

інформація в обсязі, визначеному 

Національним банком України 

- 
не пізніше  

30 квітня 2022 року 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

Проміжна інформація емітента цінних 

паперів за 1 квартал 2022 року 

не пізніше  

30 квітня 2022 року 

не пізніше  

30 квітня 2022 року 

Проміжна інформація емітента цінних 

паперів за 2 квартал 2022 року 

не пізніше  

30 липня 2022 року 

не пізніше  

30 липня 2022 року 

Проміжна інформація емітента цінних 

паперів за 3 квартал 2022 року 

не пізніше  

30 жовтня 2022 року 

не пізніше  

30 жовтня 2022 року 

Проміжна інформація емітента цінних 

паперів за 4 квартал 2022 року 

не пізніше  

30 січня 2023 року 

не пізніше  

30 січня 2023 року 

Проміжна фінансова звітність 

Проміжна скорочена окрема фінансова 

звітність за три місяці, що закінчилися               

31 березня 2022 року 

- 
не пізніше  

30 квітня 2022 року 

Проміжна скорочена окрема фінансова 

звітність за шість місяців, що закінчилися         

30 червня 2022 року 

- 
не пізніше  

30 липня 2022 року 

Проміжна скорочена окрема фінансова 

звітність за дев’ять місяців, що закінчилися 

30 вересня 2022 року 

- 
не пізніше  

30 жовтня 2022 року 

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів 

Консолідована проміжна фінансова звітність 

емітента цінних паперів  

за 1 квартал 2022 року  

не пізніше  

30 травня 2022 року 

не пізніше  

30 травня 2022 року 

Консолідована проміжна фінансова звітність 

емітента цінних паперів  

за 2 квартал 2022 року 

не пізніше  

30 серпня 2022 року 

не пізніше  

30 серпня 2022 року 

Консолідована проміжна фінансова звітність 

емітента цінних паперів  

за 3 квартал 2022 року 

не пізніше  

30 листопада 2022 року 

не пізніше  

30 листопада 2022 року 

https://www.eximb.com/


Проміжна консолідована фінансова звітність 

Проміжна скорочена консолідована 

фінансова звітність за три місяці, що 

закінчилися 31 березня 2022 року 

- 
не пізніше  

30 травня 2022 року 

Проміжна скорочена консолідована 

фінансова звітність за шість місяців, що 

закінчилися 30 червня 2022 року 

- 
не пізніше  

30 серпня 2022 року 

Проміжна скорочена консолідована 

фінансова звітність за дев’ять місяців, що 

закінчилися 30 вересня 2022 року 

- 
не пізніше  

30 листопада 2022 року 

 

 

 


