
Титульний аркуш Повідомлення 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової 

форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 
 

Голова Правлiння  Зузанне Декер 
  (посада)       (підпис)    (прізвище та ініціали керівника) 

МП 

09.03.2010 

(дата) 
 

Особлива інформація емітента 

 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

 ЗАТ "ПроКредит Банк"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента   

 Закрите акціонерне товариство  

1.3. Місцезнаходження   

 03115 м.Київ пр.Перемоги 107-А  

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   

 21677333  

1.5. Міжміський код та телефон, факс  

 (044)590 1010 (044)590 1031  

1.6. Електронна поштова адреса  

 k.radchenko@procreditbank.com.ua  

 
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 01.03.2010 

 (дата) 

2.2. Повідомлення 153-154 Бюлетень "Цiннi папери України"  03.03.2010 

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці Немає в мережі Інтернет  

(за наявності) (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначено або 

звільнено) 
Посада* Прізвище, ім'я, по батькові 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав) 

Володіє часткою в 
статутному капіталі 
емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

25.02.2010 звільнено член Наглядової ради Чiкако Куно немає немає даних 
 немає даних 

0 

Зміст інформації: 
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "ПроКредит Банк" (надалi -Збори) вiд 25 лютого 2010 р. було прийнято  
рiшення про звiльнення п. Чiкако Куно з посади члена Наглядової ради. Одночасно Зборами було прийнято рiшення про обрання п. Яни Сiвкової членом  
Наглядової ради банку. 
 
Чiкако Куно обiймала посаду члена Наглядової ради вiд акцiонера банку ЄБРР з 2004 року, часткою у статутному капiталi банку не володiє. З посади члена  
Наглядової ради п. Куно була вiдкликана за власним бажанням. У своїй дiяльностi порушень законодавства не припускалась, судимостi за корисливi та iншi  
посадовi злочини не має. 
 
25.02.2010 призначено член Наглядової ради Яна Сiвкова немає немає даних 

 немає даних 
0 

Зміст інформації: 
Яна Сiвкова має бездоганну дiлову репутацiю та значний досвiд керiвної роботи у банкiвськiй сферi. Панi Сiвкова є представником акцiонера банку ЄБРР,  
часткою у статутному капiталi банку не володiє. У своїй дiяльностi порушень законодавства не припускалась, судимостi за корисливi та посадовi злочини не  
має. Панi Сiвкова була призначена на посаду члена Наглядової ради банку з 25 лютого 2010 р., строк повноважень - 3 роки. 
 

 


