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.
В.о. Голови Правлiння

Коваль Вячеслав Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ПIРЕУС БАНК МКБ"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
20034231
1.4 Місцезнаходження емітента
04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
0444958888 0444958888
1.6 Електронна поштова адреса емітента
otsymbalii@piraeusbank.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

02.07.20
13
(дата)

2.2.
Повідомле
ння

122(1626) Вiдомостi НКЦПФР

04.07.20
13

опублікова
но у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3.
в
Повідомле
мереж
http://www.piraeusbank.ua/ua/special_information.html?id=1801&site_i
09.07.20
ння
і
d=1&page_id=909
13
розміщено
Інтерн
на сторінці
ет
(адреса сторінки)

(дата)

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

Посада

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

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

5

6

1

2

3

4

01.07.2013

призначено

Член
Правлiння

Черкай Свiтлана Валерiївна

0

Зміст інформації:
Рiшення про призначення прийнято Наглядовою радою Банку 01.07.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на пiдставi Протоколу засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" №06/07 вiд
01.07.2013.
Посадова особа Черкай Свiтлана Валерiївна призначена на посаду Член Правлiння. 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, на який призначено особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi:
1. Акцiонерний поштово-пенсiйний банк «АВАЛЬ»: начальник вiддiлу грошових переказiв, заступник начальника управлiння, заступник начальника управлiння неторгових
операцiй, начальник управлiння неторгових операцiй, заступник директора департаменту роздрiбного бiзнесу-начальник управлiння забезпечення роздрiбного бiзнесу,
заступник директора департаменту роздрiбного бiзнесу, заступник керуючого Київської центральної фiлiї АППБ «АВАЛЬ»
2. СК «ЕТАЛОН» Заступник Голови Правлiння
3. ВАТ «Акцiонерний комерцiйний банк «ПРЕСТИЖ» (16.11.2009 перейменовано в ВАТ «Ерсте Банк»): заступник Голови Правлiння, директор департаменту роздрiбного
бiзнесу, заступник Голови Правлiння
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0% акцiй.

