
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 

2. Код за ЄДРПОУ 14360570 

3. Місцезнаходження 49094, м.Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 

4. Міжміський код, телефон та факс +38-056-716-11-31, 3700 (безкоштовно з мобiльного) 

5. Електронна поштова адреса відсутня 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

http://privatbank.ua/about/management/corp/ 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

У вiдповiдностi до вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" до порядку денного 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 25.04.2014 внесено питання про прийняття 
рiшення щодо припинення повноважень членiв Наглядової ради та обрання членiв Наглядової 
ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 25.04.2014 року 
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Протокол № 33 вiд 25.04.2014). 
 
Згiдно вказаного рiшення припинено повноваження: 
- Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Боголюбова Геннадiя Борисовича. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента - 37,0200%. Посадова особа перебувала на посадi Голови 
Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" протягом трьох рокiв. 
- Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Коломойського Iгоря Валерiйовича. Фiзичною 
особою не надано згоди на розкриття паспортних даних, тому вони не зазначаються. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента - 36,2852%. Посадова особа перебувала на посадi Члена 
Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" протягом трьох рокiв. 
- Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Мартинова Олексiя Георгiйовича. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової 
ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" протягом трьох рокiв. 

Згiдно вказаного рiшення до складу Наглядової ради обрано: 
- Голову Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Боголюбова Геннадiя Борисовича. Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРНАФТА» - Член Наглядової ради, Закрите акцiонерне товариство Московський комерцiйний 
банк «Москомприватбанк» - Член Ради директорiв. 

-  Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" обрано Коломойського Iгоря 
Валерiйовича. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» - Член Наглядової ради, Закрите акцiонерне 
товариство Московський комерцiйний банк «Москомприватбанк» - Член Ради директорiв. 
Змiни в персональному складi посадових осiб вiдбулись на пiдставi вимог Закону України "Про 
акцiонернi товариства". 

- Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" обрано Мартинова Олексiя Георгiйовича. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: вiдсутнi. 
Строк, на який призначено посадових осіб, визначено Статутом i становить три роки з моменту 
обрання.  
 



Фiзичними особами не надано згоди на розкриття паспортних даних, тому вони не зазначаються. 
Змiни в персональному складi посадових осiб вiдбулись на пiдставi вимог Закону України "Про 
акцiонернi товариства". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначені 
посадові особи не мають. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Дубiлет Олександр Валерiйович 

Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

28.04.2014 

(дата) 

 
Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі Комісії 28.04.2014. 
 
Повідомлення розміщено у виданні "Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку" № 81 29.04.2014. 
 


