Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння

Наумов Сергiй Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.04.2018

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 "ПIРЕУС БАНК МКБ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
4. Код за ЄДРПОУ
20034231
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)4958888 (044)4958888
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

27.04.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

82 "Вiдомостi НКЦПФР"

30.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.piraeusbank.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2018
(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

26.04.2018

припинено
повноваження

Голова
Наглядової
Ради

Кiрiакопулос Яннiс

5

6
0

Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIРЕУС БАНК МКБ" що вiдбулися
26.04.2018 р. (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018р.) припинено повноваження Голови Наглядової Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" - Яннiса
Кiрiакопулоса (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту АТ
"ПIРЕУС БАНК МКБ".
Повноваження посадової особи втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв
26.04.2018 р.
Перебував на посадi з 24.04.2017 р. по 26.04.2018 р.
Яннiс Кiрiакопулос акцiями (часткою в статутному капiталi) АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
26.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
Ради

Мiлiс Iлiас

0

Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIРЕУС БАНК МКБ" що вiдбулися
26.04.2018 р. (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018р.) припинено повноваження Члена Наглядової Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" - Iлiас Мiлiс
(дозвiл на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту АТ "ПIРЕУС
БАНК МКБ".
Повноваження посадової особи втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
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

26.04.2018 р.
Перебував на посадi з 24.04.2017 р. по 26.04.2018 р.
Iлiас Мiлiс акцiями (часткою в статутному капiталi) АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
26.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
Ради

Ангелов Емiл

0

Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIРЕУС БАНК МКБ" що вiдбулися
26.04.2018 р. (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018р.) припинено повноваження Члена Наглядової Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" - Емiла Ангелова
(дозвiл на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту АТ "ПIРЕУС
БАНК МКБ".
Повноваження посадової особи втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв
26.04.2018 р.
Перебував на посадi з 24.04.2017 р. по 26.04.2018 р.
Емiл Ангелов акцiями (часткою в статутному капiталi) АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
26.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
Ради

Георгунтзос Георгiос

0

Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIРЕУС БАНК МКБ" що вiдбулися
26.04.2018 р. (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018р.) припинено повноваження Члена Наглядової Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" Георгунтзоса
Георгiоса (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту АТ

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
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

"ПIРЕУС БАНК МКБ".
Повноваження посадової особи втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв
26.04.2018 р.
Перебував на посадi з 24.04.2017 р. по 26.04.2018 р.
Георгiос Георгунтзос акцiями (часткою в статутному капiталi) АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
26.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
Ради

Мардiкян Агкоп

0

Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIРЕУС БАНК МКБ" що вiдбулися
26.04.2018 р. (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018р.) припинено повноваження Члена Наглядової Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" Агкопа Мардiкяна
(дозвiл на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту АТ "ПIРЕУС
БАНК МКБ".
Повноваження посадової особи втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв
26.04.2018 р.
Перебував на посадi з 24.04.2017 р. по 26.04.2018 р.
Агкоп Мардiкян акцiями (часткою в статутному капiталi) АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
26.04.2018

обрано

Голова
Наглядової
Ради

Кiрiакопулос Яннiс

0

Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018) прийнятого на виконання

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
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

вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та на пiдставi пунктiв 10.3.14 та 10.10. Статуту Банку, обрано Головою Наглядової
Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" Кiрiакопулоса Яннiса - представника акцiонера Банку – ПIРЕУС БАНК С.А. (Piraeus Bank S.A.)
Кiрiакопулос Яннiс обраний на посаду Голови Наглядової Ради на строк з 26.04.2018р. до наступних рiчних загальних зборiв.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0% акцiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Пiреус Банк С.А. (Грецiя), Генеральний директор, Голова Наглядової Ради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIРЕУС БАНК МКБ".
26.04.2018

обрано

Член
Наглядової
Ради

Ангелов Емiл

0

Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018) прийнятого на виконання
вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та на пiдставi пунктiв 10.3.14 та 10.10. Статуту Банку, обрано членом Наглядової
Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" Емiла Ангелова - представника акцiонера Банку – ПIРЕУС БАНК С.А. (Piraeus Bank S.A.)
Емiл Ангелов обраний на посаду члена Наглядової Ради на строк з 26.04.2018р. до наступних рiчних загальних зборiв.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0% акцiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Голова Правлiння Пiреус Банк Болгарiя (Болгарiя).
26.04.2018

обрано

Зміст інформації:

Член
Наглядової
Ради

Мардiкян Агкоп

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
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

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018) прийнятого на виконання
вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та на пiдставi пунктiв 10.3.14 та 10.10. Статуту Банку, обрано членом Наглядової
Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" Мардiкяна Агкопа.
Агкоп Мардiкян є незалежним членом Наглядової Ради та обраний на строк з 26.04.2018р. до наступних рiчних загальних зборiв.
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0% акцiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ",Член Правлiння, перший
заступник голови Правлiння АТ "АСТРА БАНК" (до 2013р.), з 2013 - пенсiонер.
26.04.2018

обрано

Члена
Наглядової
Ради

Георгунтзос Георгiос

0

Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018) прийнятого на виконання
вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та на пiдставi пунктiв 10.3.14 та 10.10. Статуту Банку, обрано членом Наглядової
Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" Георгунтзоса Георгiоса.
Георгiос Георгундзос є незалежним Членом Наглядової Ради та обраний на строк з 26.04.2018р. до наступних рiчних загальних зборiв.
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0% акцiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", Посол Грецiї в Українi (до
2013р.), з 2013 – пенсiонер.
26.04.2018

обрано

Член
Наглядової
Ради

Бугiуклiс Хрiстос
Афанасiос

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
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

Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018) прийнятого на виконання
вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та на пiдставi пунктiв 10.3.14 та 10.10. Статуту Банку, обрано членом Наглядової
Ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" Бугiуклiс Хрiстос Афанасiос (незалежний Член Наглядової Ради) на строк з 26.04.2018р. до наступних рiчних
загальних зборiв.
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0% акцiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Виконавчий директор, СЕО Персеус Спешiалтi Фуд Продактс С.А. (з 2016 р. потепер), Член Ради Директорiв, Радник по реструктуризацiї корпоративних проектiв, Евроконсултантс С.А.

