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I .  ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”

2. Код за ЄДРПОУ: 36061927

3. Місцезнаходження: 01033, мiсто Київ, вул.Саксаганського, б. 3 лiт.”А”

4. Міжміський код, телефон та факс: 044-2774709, 044-2774706

5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.com

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

www.europrombank.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

 I I .  ТЕКСТ  ПОВІДОМЛЕННЯ

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 3/04/2015 вiд 03.04.2015 р.) у зв’язку iз змiною посад у складi Правлiння

банку прийнято рiшення про припинення повноважень заступника голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» Бассака Павла Євгеновича з

03.04.2015 р., залишивши його на посадi члена Правлiння на строк до 04.04.2017 р. Згоди фiзичної особи на

розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Товариства не

володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; перебував на посадi заступника

голови Правлiння з 23.03.2015 р. до 03.04.2015 р. Замiсть Бассака П.Є на посаду заступника голови Правлiння

нiкого не призначено у зв’язку з вiдсутнiстю такої посади.

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 3/04/2015 вiд 03.04.2015 р.) припинено повноваження члена Правлiння

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» Маслової

Олександри Олександрiвни згiдно з поданою нею заявою. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних

даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; перебувала на посадi з 04.04.2014 р. до 03.04.2015 р.

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 3/04/2015 вiд 03.04.2015 р.) на посаду члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» обрано заступника головного

бухгалтера банку Комарницьку Оксану Володимирiвну з 03.04.2015 р. на строк дiї повноважень чинного

Правлiння – до 04.04.2017 р. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй

або часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi

злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади головного бухгалтера фiлiї «Донецька дирекцiя

Публiчного акцiонерного товариства «Банк Камбiо», головного бухгалтера ПАТ «Банк Камбiо», заступника



головного бухгалтера ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Протокол № 3/04/2015 вiд 03.04.2015 р.) у зв’язку iз збiльшенням кiлькiсного складу

Правлiння банку на посаду члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» обрано начальника вiддiлу казначейства Стариченко Iрину Дмитрiвну з 03.04.2015 р.

на строк дiї повноважень чинного Правлiння – до 04.04.2017 р. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних

даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посаду начальника

вiддiлу казначейства ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
I I I .  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 Правління

             Мисник Віктор Миколайович

              06.04.2015


