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.
в.о. Голови Правлiння

Коваль Вячеслав Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.09.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIРЕУС БАНК МКБ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04070, м. Київ, вул.Iллiнська,буд.8
4. Код за ЄДРПОУ
20034231
5. Міжміський код та телефон, факс
0444958888 0444958888
6. Електронна поштова адреса
otsymbalii@piraeusbank.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.09.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

184 (1937) газета "Вiдомостi НКЦПФР"

29.09.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.piraeusbank.ua/ua/special_information.
html?id=1801&site_id=1&page_id=909
(адреса сторінки)

в мережі
29.09.2014
Інтернет
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

23.09.2014

припинено
повноваження

виконуючий
обов'язки
Голови
Правлiння

Коваль Вячеслав
Петрович

5

6

0

Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень виконуючого обов'язки Голови Правлiння АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" Коваля Вячеслава Петровича
прийнято Наглядовою радою АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" 23.09.2014 р. (Протокол №13/09-СР вiд 23.09.2014 р.) за iнiцiативою Наглядової ради
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ". Вказане рiшення обгрунтоване необхiднiстю реалiзацiї етапiв, спрямованих на посилення управлiнської команди
для забезпечення стратегiчного розвитку банку.
Датою припинення повноважень виконуючого обов'язки Голови Правлiння АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" Коваля Вячеслава Петровича
вважатиметься дата погодження Нацiональним банком України на посаду Голови Правлiння АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" iншої особи, обраної
Наглядовою радою АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ".
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк перебування на посадi на дату розмiщення цього повiдомлення у загальнодоступнiй базi даних НКЦПФР: 4 роки 3 мiсяцi 26 днiв.
23.09.2014

обрано

Голова
Правлiння

Наумов Сергiй
Володимирович

0

Зміст інформації:
Наумов Сергiй Володимирович обраний Головою Правлiння АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" згiдно рiшення Наглядової ради АТ "ПIРЕУС БАНК
МКБ" 23.09.2014 року про обрання Голови Правлiння АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (протокол №13/09-СР вiд 23.09.2014 року) на пiдставi поданої
ним заяви. Наумов Сергiй Володимирович заступає на посаду Голови Правлiння АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" з дати погодження Нацiональним

Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

банком України його кандидатури на посаду Голови Правлiння АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ". Вказане рiшення Наглядової ради АТ "ПIРЕУС
БАНК МКБ" обгрунтоване необхiднiстю реалiзацiї етапiв, спрямованих на посилення управлiнської команди для забезпечення стратегiчного
розвитку банку.
Наумов Сергiй Володимирович не дав згоди на розкриття паспортних даних.
Наумов Сергiй Володимирович володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа за останнi 5 рокiв:
22.02.2006-19.07.2009 - заступник Голови Правлiння АКIБ "УКРСIББАНК"
20.07.2009-06.09.2010 - Голова Правлiння АКIБ "УКРСIББАНК"
07.09.2010-30.09.2012 - Голова Правлiння ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"
22.04.2013-18.06.2013 - радник Голови Правлiння ПАТ "Дочiрнiй Банк Сбербанк Росiї"
19.06.2013-07.08.2014 - заступник Голови Правлiння ПАТ "Дочiрнiй Банк Сбербанк Росiї".
Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить цiй особi:0%

