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"

підпис

Крумханзл Петр

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

13.02.2018
(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

14.02.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

32 Вiдомостi НКЦПФР

15.02.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

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

в мережі
Інтернет

15.02.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.02.2018

припинено
повноваження

Виконуючий
обов'язки Голови
Правлiння

Пахачук Галина
Данилiвна

0

Зміст інформації:
На пiдставi Наказу № Э.28.0.0.0/1-6599979 вiд 12.02.2018 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» припинено повноваження Пахачук Галини Данилiвни як
Виконуючого обвязки Голови Правлiння Банку.
Посадова особа перебуває на посадi Першого заступника Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 01.12.2017 строком до 17.01.2022 року
на пiдставi Протоколу засiдання № 38 Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що проводилось для прийняття рiшень шляхом заочного
голосування вiд 27.11.2017 (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних).
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: помiчник Мiнiстра вiддiлу пiдготовки виступiв та презентацiй
Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової та мiжнародної фiнансової
полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, заступник Голови
Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Виконуючий обов'язки Голови Правлiння,Перший заступник Голови Правлiння ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК".
Посадова особа виконувала обов'язки Голови Правлiння з 25.07.2017.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у вiдповiдностi до чинного законодавства України.

12.02.2018

набуто
повноважень

Зміст інформації:

Голова
Правлiння ПАТ
КБ
"ПРИВАТБАНК"

Петр Крумханзл

0

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

На пiдставi Наказу № Э.28.0.0.0/1-6599979 вiд 12.02.2018 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Петр Крумханзл з 12 лютого 2018 року приступив до
виконання обов'язкiв на посадi Голови Правлiння Банку.
Петра Крумханзла призначено на посаду Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на пiдставi Протоколу засiдання № 1 Наглядової Ради
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що проводилось шляхом заочного голосування 10 сiчня 2018 року, з дня отримання письмової згоди на це
Нацiонального банку України (посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних).
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 призначено строком на 3 (три) роки, але не довше строку дiї дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: приватний пiдприємець у сферi консалтингових послуг з економiчних
питань, зареєстрований Мiнiстерством фiнансiв Чехiї; керуючий директор/член правлiння з операцiйних питань для Словенiї в Акцiонерному
товариствi «Гiпо Альпе-Адрiа-Банк Iнтернешинал», Клагенфурт, Австрiя (з листопада 2014 року пiд новою назвою Акцiонерне товариство
«Гета Ессет Резолушн»); член правлiння з операцiйних питань, член правлiння з питань iнформацiйних технологiй в ТОВ «Гоум Кредiт
Консьюмер Файненс Ко.», Тяньцзiнь, Китай.

