
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 

ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА 

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 02.12.2013 р. (Протокол 

Загальних зборів   № 2/12/2013 від 02.12.2013 р.), відповідно до абзацу 1 п.1 ст.57 Закону 

України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства прийняті рішення про 

припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Товариства та обрання 

нового складу  Спостережної ради Товариства. 

Посадова особа Орлова Ольга Олександрівна звільнена з посади Голови Спостережної 

ради Товариства відповідно до п.2 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства»; 

згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; володіє часткою у 

статутному капіталі Товариства у розмірі 49,8708 %; непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини немає; перебувала на посаді з 25.06.2011 р. по 02.12.2013 р. 

Посадова особа Орлов Володимир Олександрович звільнений з посади члена 

Спостережної ради Товариства відповідно до п.2 ст.57 Закону України «Про акціонерні 

товариства»;  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; володіє 

часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 23,8559 %; непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини немає; перебував на посаді з 25.06.2011 р. по 02.12.2013 р. 

Посадова особа Басацька Світлана Станіславівна  звільнена  з посади члена Спостережної 

ради Товариства відповідно до п.2 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства»; 

  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Товариства не 

володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; перебувала на 

посаді з 25.06.2011 р. по 02.12.2013 р. 

Посадова особа Мітіна Ніна Веніамінівна обрана на посаду Голови Спостережної ради 

Товариства строком на три роки; згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 

надано; акціями Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. 

Посадова особа Орлов Володимир Олександрович обраний на посаду члена Спостережної 

ради Товариства строком на три роки; згоди фізичної особи на розкриття паспортних 

даних не надано; володіє пакетом акцій Товариства  у кількості 28627 акцій загальною 

номінальною вартістю 28627000 гривень, що складає 23,8559 % статутного капіталу 

Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Посадова особа  Басацька Світлана Станіславівна обрана на посаду члена Спостережної 

ради Товариства строком на три роки; згоди фізичної особи на розкриття паспортних 

даних не надано; акціями Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає. 

Голова Правління                                                                                                                           

І.П.Никитіна 

02.12.2013 



Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 36061927 
1.4. Місцезнаходження емітента 83003, мiсто Донецьк, провулок Донбаський, 1 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 062 2100840 062 2100844  
1.6. Електронна поштова адреса емітента bank@europrombank.kiev.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.europrombank.kiev.ua 

1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

2. Текст повідомлення 

Згідно з даними зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 20 серпня 2013 р., отриманого ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»  21 серпня 2013 р.  від депозитарію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”, 
відбулися наступні зміни: Пакет власника акцій „фізичної особи”, яка володіла 21178  акціями, що складало 17,6484 відсотків  голосуючих акцій, збільшився і 

становить 28627 акцій, що складає 23,8559 відсотків  від загальної кількості голосуючих акцій товариства. 

 


