
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

02.05.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 1-2/19/3635 
(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). 

 

Голова Правління    Пономаренко В.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Акціонерне товариство "ПроКредит Банк" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 03115 Київ, проспект Перемоги, 107-А 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 21677333 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (044) 590-1000, (044) 590-1001 

6. Адреса електронної пошти 

 ukr.info@procredit-group.com 

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 

  

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://www.procred

itbank.com.ua/about

/korporativnoe-upra

vlenie/osobaya-info

rmatsiya/ 02.05.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

24.04.2019 обрано Голова Правління Пономаренко Віктор Вікторович 21677333 0 

Зміст інформації: 

У зв'язку із закінченням строку повноважень усього складу Правління банку, рішенням Наглядової ради  від 24.04.2019 було подовжено термін перебування на посаді та 

переобрано Пономаренка Віктора Вікторовича на посаду Голови Правління на новий трирічний строк, передбачений статею 11 статуту АТ "ПроКредит Банк". Акціями 

емiтента переобраний керівник не володiє, будь-якi судимостi, в тому числi непогашенi, за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Змін у персональному складі 

посадових осіб або перерозподілу повноважень чи сфер відповідальності не відбувалось. 

 

24.04.2019 обрано заступник Голови Правління Повшедний Олександр Петрович 21677333 0 

Зміст інформації: 

У зв'язку із закінченням строку повноважень усього складу Правління банку, рішенням Наглядової ради  від 24.04.2019 було подовжено термін перебування на посаді та 

переобрано Повшедного Олександра Петровича  на посаду заступника Голови Правління на новий трирічний строк, передбачений статею 11 статуту АТ "ПроКредит 

Банк". Акціями емiтента переобраний керівник не володiє, будь-якi судимостi, в тому числi непогашенi, за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Змін у персональному 

складі посадових осіб або перерозподілу повноважень чи сфер відповідальності не відбувалось. 

24.04.2019 обрано член Правління Смолінський Валерій Вікторович 21677333 0 

Зміст інформації: 

У зв'язку із закінченням строку повноважень усього складу Правління банку, рішенням Наглядової ради  від 24.04.2019 було подовжено термін перебування на посаді та 

переобрано Смолінського Валерія Вікторовича  на посаду члена Правління на новий трирічний строк, передбачений статею 11 статуту АТ "ПроКредит Банк". Акціями 

емiтента переобраний керівник не володiє, будь-якi судимостi, в тому числi непогашенi, за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Змін у персональному складі 

посадових осіб або перерозподілу повноважень чи сфер відповідальності не відбувалось. 

 
 

 

 

 

 

 

Повідомлення підписано шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента; для перевірки, будь ласка, скористайтесь посиланням: 

https://ca.informjust.ua/verify 

 

https://ca.informjust.ua/verify

