ДАТА РОЗМІЩЕННЯ – 15.03.2018
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: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11,
приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, 2774709.
5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
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

II. Текст повідомлення
Рішенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далі Банк (Протокол від 13.03.2018
№13/03/2018) з 13 березня 2018 року достроково припинено повноваження
члена Правління, відповідального працівника за проведення фінансового
моніторингу Попової Ірини Олегівни у зв’язку з її звільненням з посади начальника
Відділу фінансового моніторингу за власним бажанням. Згоди фiзичної особи на
розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному
капіталі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Перебувала на посаді з 20 лютого 2018 року по 12 березня 2018
року. Замість Попової І.О. на посаду нікого не призначено.
Рішенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далі Банк (Протокол від 13.03.2018
№13/03/2018) на виконання рекомендацій Національного банку України членом
Правління Банку обрано начальника Відділу аналізу та управління ризиками
Оксеніча Ігоря Георгійовича з 13 березня 2018 року на строк до закінчення
повноважень діючого Правління – 04 квітня 2018 року. Згоди фiзичної особи на
розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному
капіталі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадах: начальника
управління аналізу та оцінки фінансових ризиків в ПАТ «АПЕКС-БАНК»,
начальника управління аналізу та контролю за ризиками в ПАТ «Аграрний
комерційний банк», начальника Відділу аналізу та управління ризиками в ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК».
Наказом Голови Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі Банк) № 48-К від 13.03.2018 на
посаду головного бухгалтера Банку призначена Сургучова Людмила Вікторівна з
моменту погодження її кандидатури на посаді головного бухгалтера Національним
банком України. До моменту погодження її кандидатури на посаді головного
бухгалтера Національним банком України Сургучова Людмила Вікторівна
призначена виконуючим обов’язки головного бухгалтера Банку з 14 березня 2018
року. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом
акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років займала
посади: заступника головного бухгалтера в ПАТ «ДІАМАНТБАНК», заступника
головного бухгалтера в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
Наказом Голови Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі Банк) № 49-К від 13.03.2018 з 14
березня 2018 року припинено виконання обов’язків головного бухгалтера Банку
заступником Голови Правління Мельником Андрієм Васильовичем. Згоди фiзичної
особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у
статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Виконував обов’язки головного бухгалтера з 28 грудня
2017 року по 13 березня 2018 року.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова Правлiння Філенкова З.Ю.
2. Найменування посади
14.03.2018

ДАТА РОЗМІЩЕННЯ – 22.02.2018
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: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11,
приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, 2774709.
5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк (Протокол № 20/02/2018 вiд
20.02.2018) у зв’язку iз змiною складу Правлiння Банку, на пiдставi рiшення
Комiтету Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi
банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем вiд 14.02.2018 № 33, на посаду
члена Правлiння, вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового
монiторингу призначено начальника Вiддiлу фiнансового монiторингу Попову
Iрину Олегiвну з 20 лютого 2018 року. Членом Правлiння обрано на строк до
закiнчення повноважень дiючого Правлiння – до 04 квiтня 2018 року. Згоди
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або
часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на
посадах: старшого економiста, провiдного економiста вiддiлу активних операцiй
iндивiдуального бiзнесу Управлiння обслуговування клiєнтiв, провiдного
економiста вiддiлу фiнансового монiторингу в ПАТ «Український Професiйний
Банк»; головного економiста, начальника Вiддiлу фiнансового монiторингу в ПАТ
«ЄВРОПРОМБАНК».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова Правлiння Філенкова З.Ю.
2. Найменування посади
21.02.2018

ДАТА РОЗМІЩЕННЯ – 18.01.2018
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: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11,
приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, 2774709

5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
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

II. Текст повідомлення
Рішенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далі Банк (Протокол № 15/01/2018 від
15.01.2018) з 15.01.2018 достроково припинені повноваження члена Правління Банку
Зеленої Оксани Володимирівни у зв’язку із звільненням з посади начальника Відділу
аналізу та управління ризиками. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді
з 02.10.2017 до 15.01.2018. Замість Зеленої О.В. на посаду нікого не призначено.

III. 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 Правлiння Філенкова З.Ю.
16.01.2018

ДАТА РОЗМІЩЕННЯ – 03.01.2018
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: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11,
приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709
5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
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

II. Текст повідомлення
Відповідно до наказу Голови Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі Банк) від 21.11.2017 № 130-К
27.12.2017 закінчився строк виконання обов’язків головного бухгалтера заступником
головного бухгалтера Чередник Наталією Іванівною. Згоди фiзичної особи на
розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному
капіталі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Виконувала обов’язки головного бухгалтера з 22.11.2017 по 27.12.2017.
Наказом Голови Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі Банк) від 28.12.2017 № 146-К
тимчасово виконання обов’язків головного бухгалтера Банку з 28 грудня 2017 року
покладено на заступника Голови Правління Банку Мельника Андрія Васильовича.
Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або
часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадах:
заступника начальника відділу валютного контролю експортно-імпортних операцій АТ
«ЄВРОГАЗБАНК», заступника начальника відділу обслуговування юридичних осіб
Центрального відділення АТ «ЄВРОГАЗБАНК», старшого спеціаліста групи з контролю
за імпортними та неторговельними операціями клієнтів Управління з валютного
контролю Департаменту операційного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛБАНК», заступника
начальника, начальника відділу обслуговування корпоративних клієнтів, директора
Департаменту корпоративного бізнесу у ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», заступника Голови
Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

III. 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 Правлiння Філенкова З.Ю.
29.12.2017

