
 

 

  
 

  

 

  

  

   

 
SALE PB-2021-01 

Ukraine Credit Card Portfolio Composed of 92.8 K Accounts 
from PrivatBank 

    BID DATE: October 5, 2021  
  DUE DILIGENCE INFORMATION AVAILABLE:  

September 7, 2021  
  USD $28MM / UAH 751MM 

in Outstanding Debt 
 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОДАЖ ЛОТУ PB-2021-01 
На продаж в складі лоту буде виставлено портфель з  92.8 тис. кредитів АТ КБ 

«ПриватБанк» 
АУКЦІОН БУДЕ ПРОВОДИТИСЯ: 05.10.2021 

  ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ DUE DILIGENCE ВІДКРИТО: 07.09.2021 
Балансова вартість: 28 млн. дол. США / 751 млрд. грн 

  

 

On behalf of PrivatBank, First Financial 
Network Ukraine, LLC (FFN) is pleased to 
announce that investor due diligence will be 
available for PB-2021-01 beginning on 
September 7, 2021. For this sale, there are 
approximately 92.8K credit card accounts. 
 
Online Due Diligence information including 
sample file document images and account 
loan data in Excel and other information 
has been available since September 7, 
2021 on the FFN Loan Sale Network™ 
website to Registered Bidders. To register, 
please visit www.ffncorp.com   
All entities that were previously registered 

Від імені АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ТОВ 
«Фьост файненшіал нетворк Юкрейн» 
(FFN) повідомляє про те, що інвестори 
матимуть можливість отримати доступ до 
інформації для проведення  due diligence 
по PB-2021-01, починаючи з 07.09.2021. У 
складі пулу налічується близько 92.8 тис. 
карткових рахунків. 
 
Інформація для проведення інвесторами 
due diligence, включаючи скановані 
документи по кредитах та інформація по 
кредитах, зведена у форматі Excel, 
доступна з 07.09.2021 на веб-сайті FFN 

mailto:www.ffncorp.com
https://t.e2ma.net/click/arforg/2o8iih/idyvp6


 

with FFN for any European sales will be 
required to agree and assent to FFN’s 2021 
Confidentiality Agreement and Addendum 
which can be accessed and assented to 
online through FFN’s website. 
 
We look forward to the opportunity to assist 
you. 
 
CONTACTS 
 
U.S.  
 
001-405-748-4100 
 
John A. Morris  
jmorris@ffncorp.com 
 
Merrie Duncan 
mduncan@ffncorp.com  

Cathey Taylor   
ctaylor@ffncorp.com 

  

Loan Sale Network ™ для зареєстрованих 
учасників. З метою реєстрації, будь 
ласка,відвідайте www.ffncorp.com 
 
Усі суб'єкти господарювання, які раніше 
були зареєстровані на платформі FFN з 
метою участі у будь-яких європейських 
торгах у 2021 році, будуть зобов'язані 
підтвердити свою згоду з Угодою FFN про 
конфіденційність та з Додатком до неї, до 
яких можна отримати доступ та підписати 
її через на веб-сайті FFN. Ми з 
нетерпінням чекаємо можливості 
допомогти Вам взяти участь у аукціоні. 
 
КОНТАКТИ FFN: 
 
УКРАЇНА: +380-50-441-7388 

Андрій Храбан 
akhraban@ffncorp.com    
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