
ДАТА  РОЗМІЩЕННЯ  –  09.07.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО  ВИНИКНЕННЯ  ОСОБЛИВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ  ( ІНФОРМАЦІЇ
ПРО  ІПОТЕЧНІ  ЦІННІ  ПАПЕРИ ,  СЕРТИФІКАТИ  ФОНДУ  ОПЕРАЦІЙ  З
НЕРУХОМІСТЮ )  ЕМІТЕНТА

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, буд.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

Наказом голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» № 55-К вiд 07.07.2015 р. з посади головного бухгалтера Товариства 07.07.2015 р.

звiльнено Маслову Олександру Олександрiвну на пiдставi поданої нею заяви про звiльнення за власним

бажанням. 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 головного бухгалтера з 10.06.2014 р. по 07.07.2015 р.

Наказом голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» № 56-К вiд 07.07.2015 р. на посаду головного бухгалтера Товариства призначена

Комарницька Оксана Володимирiвна з моменту погодження її кандидатури як головного бухгалтера

Нацiональним банком України. До моменту погодження її кандидатури як головного бухгалтера Нацiональним

банком України Комарницька Оксана Володимирiвна призначена виконуючим обов’язки головного бухгалтера

Товариства з 08.07.2015 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», члена Правлiння 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 посадиГолова Правлiння                                        Мисник Вiктор Миколайович08.07.2015


