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Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
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

Пономаренко Вiктор Вiкторович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2014
М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ПроКредит Банк"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03150, мiсто Київ, проспект Перемоги 107-А
4. Код за ЄДРПОУ
21677333
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 590 10 00 (044) 590 10 01
6. Електронна поштова адреса
info@procreditbank.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

80 Бюлетень "Цiннi папери України"

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.procreditbank.com.ua/about/korporativnoeupravlenie/osobaya-informatsiya/
(адреса сторінки)

в мережі
29.04.2014
Інтернет
(дата)
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
прийняття
обрано або
рішення
припинено
повноваження)

Посада

Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи або
повне
найменування
юридичної
особи

Паспортні дані
фізичної особи або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

5

6

1

2

3

4

28.04.2014

обрано

Заступник
Голови
Правлiння

Повшедний
Олександр
Петрович

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради АТ "ПроКредит Банк" на регулярному засiданнi 28.04.2014 р.
було переобрано Повшедного Олександра Петровича на посадi заступника Голови Правлiння
у складi Правлiння банку на новий дворiчний строк повноважень, до 28.04.2016. Переобрання
вiдбувалось у зв'язку зi спливом строку перебування на вказанiй посадi. Повшедний О.П.
працює в банку з 2002 року, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду виконавчого директора,
пiзнiше був обраний до складу правлiння. Непогашена або будь-яка iнша судимiсть, в тому
числi за корисливi та посадовi злочини, у посадової особи вiдсутня.. Часткою у статутному
капiталi емiтента (пакетом акцiй банку) не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не
отримано.
28.04.2014

обрано

член
Правлiння

Смолiнський
Валерiй
Вiкторович

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради АТ "ПроКредит Банк" на регулярному засiданнi 28.04.2014 р.
переобрано Смолiнського Валерiя Вiкторовича на посадi члена Правлiння у складi Правлiння
банку на новий дворiчний строк повноважень, до 28.04.2016. Переобрання вiдбувалось у
зв'язку зi спливом строку перебування на вказанiй посадi. Смолiнський В.В. працює в
Публiчному акцiонерному товариствi "ПроКредит Банк" з 2004 р. на посадi головного
бухгалтера, з 2005 року займає посаду члена правлiння емiтента. Непогашена або будь-яка
iнша судимiсть, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, у посадової особи вiдсутня.
Часткою у статутному капiталi емiтента (пакетом акцiй банку) не володiє. Згоди на розкриття
паспортних даних не отримано.
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