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Відкликано рейтинг ПуАТ «СМАРТБАНК»
25 травня 2016 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про
відкликання кредитного рейтингу ПуАТ «СМАРТБАНК» (код ЄДРПОУ 37176171) за національною
шкалою. Рішення комітету пов'язане із діями НБУ щодо виведення із ринку ПуАТ «СМАРТБАНК» за
ознакою непрозорості структури акціонерів банку.
Останнє оновлення довгострокового кредитного рейтингу відбувалось 27 квітня 2016 року на
рівні uaBBB. Також Агентство нагадає, що станом на 01.04.2016 ключові нормативи ПуАТ
«СМАРТБАНК» мали наступні значення:
1. Регулятивний капітал Банку (Н1) 311,308 млн. грн. (при нормативі не менше 120 млн. грн.);
2. Адекватність регулятивного капіталу (Н2) 83,96% (при нормативі не менше 10% та
середньому значенні Н2 по банківській системі 12,03%);
3. Норматив миттєвої ліквідності (Н4) 71,17% (при нормативі не менше 20% та середньому
значенні Н4 по банківській системі 76,52%);
4. Норматив поточної ліквідності (Н5) 72,13% (при нормативі не менше 40% та середньому
значенні Н5 по банківській системі 84,13%);
5. Норматив короткострокової ліквідності (Н6) 271,42% (при нормативі не менше 60% та
середньому значенні Н6 по банківській системі 89,54%).
Також Агентство нагадує, що 22 лютого 2016 року на засіданні рейтингового комітету РА
«Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення перевести довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ
«СМАРТБАНК» до режиму посиленого моніторингу у зв’язку із публікацією Національним банком
України даних про перелік банків, які проходять додаткову перевірку прозорості структури акціонерів.
ПуАТ «СМАРТБАНК» входить до такого переліку. 01 квітня 2016 року на засіданні Комітету НБУ з
питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем було прийнято
рішення про погодження набуття істотної участі в ПуАТ "СМАРТБАНК" Сігорських С. В. у розмірі
10%. Агентство нагадує, що відповідно до вітчизняного законодавства тільки НБУ може визначати
прозорість структури акціонерів банків, тому будь-які ризики взаємодії між банком та НБУ з питань
структури акціонерів банку є ризиками, які не піддаються кількісній оцінці і не можуть бути враховані
Агентством протягом періоду вивчення регулятором ступеня прозорості структури акціонерів будьякого банку.
Оскільки НБУ аргументує своє рішення про виведення ПуАТ «СМАРТБАНК» із ринку виключно
непрозорою структурою акціонерів, агентство відкликає рейтинг виключно через рішення НБУ без
будь-яких причин економічного характеру. Агентство не виключає, що стейкхолдери ПуАТ
«СМАРТБАНК» можуть оспорювати рішення НБУ у суді. Рейтинг може бути поновлений у разі
відміни рішення правління НБУ.
Дисклеймер: Кредитні рейтинги РА "Експерт-Рейтинг" представляють собою думку, що відображає здатність емітента (випуску цінних паперів) дотримуватися фінансових зобов'язань.
Кредитні рейтинги мають імовірнісну природу, тому не можуть бути рекомендацією до купівлі або продажу цінних паперів або до використання послуг емітента. При присвоєнні і підтримці
рейтингів і прогнозів по рейтингах РА "Експерт-Рейтинг" покладається на фактичну інформацію, яку Агентство отримує від емітентів та андеррайтерів, а також з інших джерел, які Агентство
вважає надійними. Емітент, його аудитор і андеррайтер, а також інші консультанти відповідають за точність інформації, яку вони надають РА "Експерт-Рейтинг" або публікують у
відповідності з поточними нормативними вимогами.
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