Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
21677333
Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне товариство "ПроКредит Банк"
Скорочене найменування емітента (за наявності):
АТ "ПроКредит Банк"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:
Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 03115
Область: м.Київ
Район: Святошинський
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: проспект Перемоги
Будинок: 107-А
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:
0445901000
Номер факсу емітента:
0445901001
Веб-сайт емітента:
www.procreditbank.com.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 14.10.2013

Публічне акціонерне товариство «ПроКредит Банк» (далі – Банк) повідомляє, що рішенням позачергових зборів акціонерів Банку,
прийнятим на засіданні 14 жовтня 2013 року, затверджено зміни у складі Наглядової ради Банку, а саме: припинено повноваження п.
Яни Сівкової на посаді члена Наглядової ради Банку як представника акціонера банку - Європейського банку реконструкції та
розвитку і одночасно обрано пані Ліліт Давоян в якості нового члена Наглядової ради Банку, представника ЄБРР, на трирічний строк.
П. Давоян акціями Банку не володіла і наразі не володіє, будь-які судимості, в тому числі непогашені, за злочини, вчинені з
корисливих мотивів, або злочини у сфері господарської, службової діяльності у новообраного члена Наглядової ради відсутні.

Усі інші члени діючого складу Наглядової ради, разом із Головою ради, були переобрані вказаними позачерговими зборами
акціонерів без змін на новий трирічний строк повноважень від дати прийняття рішення.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
№ Дата
з/п прийняття
рішення

Назва
уповноваженого
органу
емітента,
який
прийняв
рішення

Зміни
Посада*
(призначено,
звільнено
або
відсторонено)

1
1

2
14.10.2013

4
звільнено

2

14.10.2013

3
Позачергові збори
акціонерів АТ
"ПроКредит Банк"
Позачергові збори
акціонерів АТ
"ПроКредит Банк"

обрано

5
Член Наглядової
ради АТ
"ПроКредит Банк"
Член Наглядової
ради АТ
"ПроКредит Банк"

Строк,
на який
особу
призначено
(обрано)
або строк,
протягом
якого особа
обіймала
посаду
(роки)
6
3

Прізвище,
ім'я, по
батькові

Паспортні
дані
фізичної
особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який
видав)**

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента
(відсотки)

7
Яна Сівкова

8
-

9
0

3

Ліліт Давоян

-

0

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Посада керівника емітента
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента

Голова Правління
Пономаренко Віктор Вікторович

