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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

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 25.07.2015 р. (Протокол Загальних зборiв № 2/07/2015 вiд

25.07.2015 р.) у зв’язку iз необхiднiстю збiльшення кiлькiсного складу Спостережної ради Товариства

вiдповiдно до змiн у законодавствi України достроково припинено повноваження голови Спостережної ради

Товариства Мiтiної Нiни Венiамiнiвни. 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 02.12.2013 р. по 25.07.2015 р.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 25.07.2015 р. (Протокол Загальних зборiв № 2/07/2015 вiд

25.07.2015 р.) у зв’язку iз необхiднiстю збiльшення кiлькiсного складу Спостережної ради Товариства

вiдповiдно до змiн у законодавствi України достроково припинено повноваження члена Спостережної ради

Товариства Орлова Володимира Олександровича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не

надано; володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 23,8559 %; непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини немає; перебував на посадi з 02.12.2013 р. по 25.07.2015 р.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 25.07.2015 р. (Протокол Загальних зборiв № 2/07/2015 вiд

25.07.2015 р.) у зв’язку iз необхiднiстю збiльшення кiлькiсного складу Спостережної ради Товариства

вiдповiдно до змiн у законодавствi України достроково припинено повноваження члена Спостережної ради

Басацької Свiтлани Станiславiвни. 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 02.12.2013 р. по 25.07.2015 р.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 25.07.2015 р. (Протокол Загальних зборiв № 2/07/2015 вiд



25.07.2015 р.) Мiтiна Нiна Венiамiнiвна обрана на посаду голови Спостережної ради Товариства строком на

три роки. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акцiями Товариства не володiє;

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

посади: начальника управлiння кредитування філії «Головне управлiння Промiнвестбанку України в Донецькiй

областi»; заступника начальника регiонального управлiння-начальника вiддiлу органiзацiї корпоративного

бiзнесу, заступника начальника вiддiлу органiзацiї корпоративного бiзнесу та МСБ Донецького регiонального

управлiння ПАТ “Дочiрнiй банк СБЕРБАНКУ РОСIЇ”, радника голови Правління ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК»,

голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 25.07.2015 р. (Протокол Загальних зборiв № 2/07/2015 вiд

25.07.2015 р.) Орлов Володимир Олександрович обраний на посаду члена Спостережної ради Товариства

строком на три роки. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; володiє пакетом акцiй

Товариства у кiлькостi 28627 акцiй загальною номiнальною вартiстю 28627000 гривень, що складає 23,8559 %

статутного капiталу Товариства; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом

останнiх п’яти рокiв займає посаду генерального директора ТОВ «IСТЕК», члена Спостережної ради ПАТ

«ЄВРОПРОМБАНК».

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 25.07.2015 р. (Протокол Загальних зборiв № 2/07/2015 вiд

25.07.2015 р.) Басацька Свiтлана Станiславiвна обрана на посаду члена Спостережної ради Товариства

строком на три роки. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акцiями Товариства не

володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв

займала посади: фiнансовий директор ТОВ “Паливна Компанiя “Iндустрiал груп”, директор з фiнансiв ТОВ

«Донецьквуглезбагачення».

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 25.07.2015 р. (Протокол Загальних зборiв № 2/07/2015 вiд

25.07.2015 р.) Бруєв Ярослав Павлович обраний на посаду члена Спостережної ради Товариства строком на

три роки. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акцiями Товариства не володiє;

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займає посаду

начальника iнформацiйного вiддiлу ТОВ «Паливна компанiя «Iндустрiал груп».

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 25.07.2015 р. (Протокол Загальних зборiв № 2/07/2015 вiд

25.07.2015 р.) Ольховська Ольга Валерiївна обрана на посаду Спостережної ради Товариства строком на три

роки. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акцiями Товариства не володiє;

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

посади: бухгалтера в ПрАТ «Олiмп», головного бухгалтера ТОВ «ЕНЕРГОКАПIТАЛ», провiдного бухгалтера

ТОВ «Транспортно-експедицiйна компанiя «Енерготранс».
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                        В.о. голови Правління

З.Ю.Філенкова27.07.2015


