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

Наумов С.В.

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

24.11.2017
(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, Київ, вул. Iллiнська, буд.8
4. Код за ЄДРПОУ
20034231
5. Міжміський код та телефон, факс
0444958888 0444958888
6. Електронна поштова адреса
opikuz@piraeusbank.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.11.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
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

24.11.2017

обрано

Голова
Правлiння

Наумов Сергiй
Володимирович

5

6
0

Зміст інформації:
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (далi - Банк) повiдомляє, що 24.11.2017 року рiшенням Наглядової Ради Банку було подовжено повноваження
Голови Правлiння Банку Наумова Сергiя Володимировича шляхом обрання (переобрання) його на новий термiн повноважень - 3 роки,
вiдповiдно до Статуту Банку.
Пiдстава: Рiшення про обрання (переобрання) Голови Правлiння прийнято Наглядовою Радою Банку 24.11.2017 р. (протокол засiдання №
28/11-СР вiд 24.11.2017 р.)
Голова Правлiння Наумов Сергiй Володимирович був обраний (переобраний) на ту саму посаду Голови Правлiння Банку на новий строк
повноважень тривалiстю 3 (три) роки.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0% акцiй.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:
23.12.2014 - по теперiшний час - Голова Правлiння АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»
19.06.2013-07.08.2014 - заступник Голови Правлiння ПАТ "Дочiрнiй Банк Сбербанк Росiї"
22.04.2013-18.06.2013 - радник Голови Правлiння ПАТ "Дочiрнiй Банк Сбербанк Росiї"
07.09.2010-30.09.2012 - Голова Правлiння ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"

