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 ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

Крумханзл Петр

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

03.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01001, мiсто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д
4. Код за ЄДРПОУ
14360570
5. Міжміський код та телефон, факс
(056) 716-34-50 6. Електронна поштова адреса
karina.gajdash@privatbank.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.05.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

85 Вiдомостi НКЦПФР

04.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено
https://privatbank.ua/about/management/corp
на сторінці
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

07.05.2018
(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

27.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради Банку

Маркарова Оксана
Сергiївна

5

6
0

Зміст інформації:
На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 припинено повноваження члена Наглядової
ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Маркарової Оксани Сергiївни (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) з
27.04.2018.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Особа перебувала на посадi з 28.04.2017.
Замiсть особи, повноваження якої припинено, обрано Маркарову Оксану Сергiївну.
27.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради Банку

Шевальов Артем
Валентинович

0

Зміст інформації:
На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 припинено повноваження члена Наглядової
ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Шевальова Артема Валентиновича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) з
27.04.2018.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.

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

Особа перебувала на посадi з 28.04.2017.
Замiсть особи, повноваження якої припинено, обрано Шевальова Артема Валентиновича.
27.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради Банку

Франсiс Малiж (Francis
Malige)

0

Зміст інформації:
На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 припинено повноваження члена Наглядової
ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Франсiса Малiжа (Francis Malige) (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) з
27.04.2018.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Особа перебувала на посадi з 28.04.2017.
Замiсть особи, повноваження якої припинено, обрано Франсiса Малiжа (Francis Malige).
27.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради Банку

Стiвен А. Сiлiг (Steven A.
Seelig)

0

Зміст інформації:
На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 припинено повноваження члена Наглядової
ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Стiвена А. Сiлiга (Steven A. Seelig) (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) з
27.04.2018.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.

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

Особа перебувала на посадi з 28.04.2017.
Замiсть особи, повноваження якої припинено, обрано Стiвена А. Сiлiга (Steven A. Seelig).
27.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради Банку

Олексiєнко Сергiй
Олександрович

0

Зміст інформації:
На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 припинено повноваження члена Наглядової
ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Олексiєнка Сергiя Олександровича (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) з
27.04.2017.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Особа перебувала на посадi з 28.04.2017.
Замiсть особи, повноваження якої припинено, обрано Олексiєнка Сергiя Олександровича.
27.04.2018

припинено
повноваження

Голова
Наглядової
ради Банку

Акчакоча Енгiн (Engin
Akcakoca)

0

Зміст інформації:
На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 припинено повноваження Голови
Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Акчакочi Енгiна (Engin Akcakoca) (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних) з 27.04.2018.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.

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

Особа перебувала на посадi з 28.04.2017 - член Наглядової ради, з 23.06.2017 - Голова Наглядової ради.
Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).
27.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради Банку

Андреа Монета (Andrea
Moneta)

0

Зміст інформації:
На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 припинено повноваження члена Наглядової
ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Андреа Монета (Andrea Moneta) (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) з
27.04.2018.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Особа перебувала на посадi з 28.04.2017.
Замiсть особи, повноваження якої припинено, обрано Андреа Монета (Andrea Moneta).
27.04.2018

обрано

Член
Наглядової
ради Банку

Акчакоча Енгiн (Engin
Akcakoca)

0

Зміст інформації:
На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 Акчакочу Енгiна (Engin Akcakoca)
(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради Банку з 27.04.2018.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Особу обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв 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

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:
Член ради директорiв Анадолу Ефес Бiрасiлiк ве Малт Сан А.С. (Anadolu Efes Brewery and Malt Industry A.S.), Туреччина; партнер КАБ
Консалтинг (KAB Consulting), Туреччина; Член ради директорiв Даруфасака Сесаiтi (Darussafaka Society), Туреччина; Член ради директорiв
Бозлу Холдинг А.С. (Bozlu Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв Язiсiлар Холдiнг АС (Yaz?c?lar Holding A.?.), Туреччина; Член ради
директорiв Анадолу Iндастрi Холдiнг СА (Anadolu Endustri Holding A.S.), Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Фаундейшн (Anadolu
Foundation) (E?itim ve Sosyal Yard?m Vakf?) (Фiлантровська органiзацiя/НГО в галузi освiти та здоровя), Туреччина; Член ради директорiв
Камiл Язiсi Йонетiм ве Денетiм А.С. (Kamil Yaz?c? Y?netim ve Denetim A.?.), Туреччина.
Посадова особа є незалежним директором.
27.04.2018

обрано

Член
Наглядової
ради Банку

Шевальов Артем
Валентинович

0

Зміст інформації:
На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 Шевальова Артема Валентиновича
(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради Банку з 27.04.2018.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Особу обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:
Радник Голови Правлiння групи Радникiв Голови Правлiння АТ "Укрексiмбанк", Голова Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк
реконструкцiї та розвитку", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Голова
Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК", Голова Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Заступник Виконавчого директора вiд України в ЄБРР
(Великобританiя), Заступник Мiнiстра фiнансiв України з питань європейської iнтеграцiї.
Посадова особа є незалежним директором.
27.04.2018

обрано

Член

Маркарова Оксана

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

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)

3

4

Наглядової
ради Банку

Сергiївна

5

6

Зміст інформації:
На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 Маркарову Оксану Сергiївну (посадовою
особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради Банку з 27.04.2018.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Особу обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:
Голова Правлiння (Президент) ПАТ Iнвестицiйна компанiя «IТТ-Iнвест»; Заступник Мiнiстра фiнансiв України - керiвник апарату Мiнiстерства
фiнансiв України; Член Наглядової ради АТ «Ощадбанк»; Член Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк"; Член Наглядової ради АБ
"УКРГАЗБАНК"; Перший заступник Мiнiстра (Мiнiстерство фiнансiв України).
Посадова особа є представником акцiонера Банку - Держави Україна в особi Мiнiстерства фiнансiв України.
27.04.2018

обрано

Член
Наглядової
ради Банку

Франсiс Малiж (Francis
Malige)

0

Зміст інформації:
На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 Франсiса Малiжа (Francis Malige)
(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради Банку з 27.04.2018.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Особу обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв 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

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:
Директор вiддiлу фiнансових установ ЄБРР (Велика Британiя), Керуючий Директор у країнах Схiдної Європи та Кавказу ЄБРР (Україна).
Посадова особа є незалежним директором.
27.04.2018

обрано

Член
Наглядової
ради Банку

Стiвен А. Сiлiг (Steven A.
Seelig)

0

Зміст інформації:
На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 Стiвена А. Сiлiга (Steven A. Seelig)
(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради Банку з 27.04.2018.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Особу обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:
Член Ради директорiв та Голова Комiтету з управлiння ризикiв Нацiонального агентства з управлiння активами (National Asset Management
Agency, Ireland), Консультант ТОВ "Файненншiал Стабiлiтi Есоушiейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA).
Посадова особа є незалежним директором.
27.04.2018

обрано

Член
Наглядової
ради Банку

Олексiєнко Сергiй
Олександрович

0

Зміст інформації:
На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 Олексiєнка Сергiя Олександровича
(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Член Наглядової ради Банку з 27.04.2018.

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

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Особу обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:
Керiвник проектiв та програм у сферi нематерiального виробництва ТОВ "Континнiум"; Директор департаменту управлiння iнвестицiями та
стратегiчного розвитку ТОВ "Континнiум"; Радник голови правлiння, служби голови правлiння НАК "Нафтогаз України"; Головний радник
голови правлiння, служби голови правлiння НАК "Нафтогаз України"; Уповноважений з перспективних проектiв НАК "Нафтогаз України".
Посадова особа є незалежним директором.
27.04.2018

обрано

Член
Наглядової
ради Банку

Андреа Монета (Andrea
Moneta)

0

Зміст інформації:
На пiдставi Наказу № 460 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ "Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 27.04.2018 Андреа Монета (Andrea Moneta)
(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради Банку з 27.04.2018. Посадова
особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Особу обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:
Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками NKBM; Член Правлiння, голова комiтету з
винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками KBS (колишнiй Raiffasen); Голова Правлiння AMISSIMA HOLDINGS; Голова
Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA VITA SPA;
Голова Правлiння THE FLOOW; Член Правлiння/ Голова Комiтету iз стратегiї ONIC HOLDING.
Посадова особа є незалежним директором.

