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, вул. Набережна Перемоги,
50

4. Міжміський код, телефон та факс

(056) 7165472 (056) 7165472

5. Електронна поштова адреса

tatjana.vodjanik@privatbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для http://privatbank.ua/about/management/corp/
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 Наглядовою Радою Товариства
(Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання членом
Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Негинського Романа Марковича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних) обрано з 17.04.2015 до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника Голови
Правлiння Банку. Володiє часткою в статутному капiталi банку в розмiрi 0,0574%.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Керiвник Бiзнесу по роботi з
торговельними пiдприємствами, Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0,0574%.
Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 Наглядовою Радою Товариства
(Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання членом
Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Гороховського Олега Володимировича (посадовою особою не надано згоду на розкриття
паспортних даних) обрано з 17.04.2015 до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Першого
Заступника Голови Правлiння Банку. Володiє часткою в статутному капiталi банку в розмiрi
0,3800%.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Правлiння - Заступник
Голови Правлiння, Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0,3800%.
Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 Наглядовою Радою Товариства
(Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання членом
Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Дубiлета Олександра Валерiйовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних) обрано з 17.04.2015 на новий строк Головою Правлiння Банку. Володiє часткою в
статутному капiталi банку в розмiрi 3,2000%.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння банку.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 3,2000%.
Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 Наглядовою Радою Товариства
(Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання членом
Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Пiкуша Юрiя Петровича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних)
обрано з 17.04.2015 на новий строк до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Генерального
Заступника Голови Правлiння Банку. Володiє часткою в статутному капiталi банку в розмiрi
0,3792%.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Правлiння банку Генеральний Заступник Голови Правлiння.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0,3792%.
Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 Наглядовою Радою Товариства
(Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання членом
Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Яценка Володимира Анатолiйовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних) обрано з 17.04.2015 на новий строк до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Першого
Заступника Голови Правлiння Банку. Володiє часткою в статутному капiталi банку в розмiрi
0,3792%.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Правлiння банку - Перший
Заступник Голови Правлiння.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0,3792%.

Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 Наглядовою Радою Товариства
(Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання членом
Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Новiкова Тимура Юрiйовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних)
обрано з 17.04.2015 на новий строк до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Першого
Заступника Голови Правлiння Банку. Володiє часткою в статутному капiталi банку в розмiрi
1,6000%.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Правлiння банку - Перший
Заступник Голови Правлiння.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 1,6000%.
Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 Наглядовою Радою Товариства
(Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання членом
Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Кандаурова Юрiя Васильовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних) обрано з 17.04.2015 на новий строк до складу Членiв Правлiння Банку на посаду
Заступника Голови Правлiння Банку. Володiє часткою в статутному капiталi банку в розмiрi
0,1896%.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Правлiння - Заступник
Голови Правлiння.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0,1896%.
Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 Наглядовою Радою Товариства
(Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання членом
Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Чмону Любов Iванiвну (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних)
обрано з 17.04.2015 до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника Голови Правлiння
Банку. Володiє часткою в статутному капiталi банку в розмiрi 0,2844%.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Правлiння - Заступник
Голови Правлiння.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0,2844%.
Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 Наглядовою Радою Товариства
(Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання членом
Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Гур’єву Тетяну Михайлiвну (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних)
обрано з 17.04.2015 до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника Голови Правлiння
Банку. Володiє часткою в статутному капiталi банку в розмiрi 0,2844%.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Правлiння - Заступник
Голови Правлiння.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0,2844%.
Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 Наглядовою Радою Товариства
(Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання членом
Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Шмальченко Людмилу Олександрiвну (посадовою особою не надано згоду на розкриття
паспортних даних) обрано з 17.04.2015 до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку. Володiє часткою в статутному капiталi банку в розмiрi 0,1896%.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Правлiння - Заступник
Голови Правлiння.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0,1896%.
Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 Наглядовою Радою Товариства
(Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання членом
Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Заворотного Володимира Григоровича (посадовою особою не надано згоду на розкриття
паспортних даних) обрано з 17.04.2015 до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку. Володiє часткою в статутному капiталi банку в розмiрi 0,3792%.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Правлiння - Заступник
Голови Правлiння.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0,3792%.
Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 Наглядовою Радою Товариства
(Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання членом
Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду Заступника

Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Вiтязя Олександра Павловича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних) обрано з 17.04.2015 до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника Голови
Правлiння Банку. Володiє часткою в статутному капiталi банку в розмiрi 0.2000%.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Правлiння - Заступник
Голови Правлiння.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0.2000%.
Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 Наглядовою Радою Товариства
(Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання членом
Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Крижановського Станiслава Вiкентiйовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття
паспортних даних) обрано з 17.04.2015 до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку. Володiє часткою в статутному капiталi банку в розмiрi 0,0948%.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Правлiння - Заступник
Голови Правлiння.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0,0948%.
Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 Наглядовою Радою Товариства
(Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання членом
Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Дубiлета Дмитра Олександровича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних) обрано з 17.04.2015 до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника Голови
Правлiння Банку. Володiє часткою в статутному капiталi банку в розмiрi 0,1300%.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Керiвник Напрямку «Загальний
маркетинг та реклама», Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0,1300%
Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 Наглядовою Радою Товариства
(Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання членом
Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Коротiну Любов Iванiвну (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних)
обрано з 17.04.2015 до складу Членiв Правлiння Банку. Володiє часткою в статутному капiталi
банку в розмiрi 0,1896%.

Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Правлiння - Головний
бухгалтер.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0,1896%.
Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 Наглядовою Радою Товариства
(Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання членом
Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Терьохiна Iгоря Леонiдовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних)
обрано з 17.04.2015 до складу Членiв Правлiння Банку. Акцiями емiента не володiє.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Правлiння - Начальник
департаменту фiнансового монiторингу.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: акцiями емiтента не володiє.
Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 Наглядовою Радою Товариства
(Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання членом
Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Ковальова Вадима Леонiдовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних) призначено з 17.04.2015 до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника Голови
Правлiння Банку. Володiє часткою в статутному капiталi банку в розмiрi 0,1500%.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу призначено на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Перший Заступник Голови
Правлiння МКБ "Москомприватбанк", Керiвник напряму "Ризик-менеджмент" ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК".
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0,1500%.
Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 17.04.2015 року Наглядовою Радою
Товариства (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року про обрання
членом Правлiння Банку Ковальова Вадима Леонiдовича та призначення його на посаду
Заступника Голови Правлiння Банку та затвердження складу Правлiння Банку).
Ковальова Вадима Леонiдовича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних) обрано з 17.04.2015 року до складу Членiв Правлiння Банку. Володiє часткою в статутному
капiталi банку в розмiрi 0,1500%.
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйснено згiдно з рiшенням Наглядової Ради
вiдповiдно до Статуту банку та вимог законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на три роки.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Перший Заступник Голови
Правлiння МКБ "Москомприватбанк", Керiвник напряму "Ризик-менеджмент" ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК".
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0,1500%.
Рiшення про звiльнення посадової особи не приймалось.

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
Голова Правлiння

Дубiлет Олександр Валерiйович
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

20.04.2015
(дата)

Повідомлення розміщено у виданні Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
№ 77 23.04.2015 року.

