Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Публiчне акцiонерне товариство
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство
«Аграрний комерційний банк»

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

21570492

1.4 Місцезнаходження емітента

03150, Київ, Димитрова, 9-А

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 205-41-80 (044) 205-41-80

1.6 Електронна поштова адреса емітента

IChirikova@agrocombank.kiev.ua

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації

www.agrocombank.kiev.ua

1.8 Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення

Рiшенням Спостережної ради ПАТ "Агрокомбанк" вiд 14.11.2013р. (Протокол № 242 ) прийнято
рiшення про змiни в складi посадових осiб Банку, а саме звiльнення Малiновської Валентини
Володимирiвни з посади Головного бухгалтера. Пiдстава для звiльнення – заява про звiльнення вiд
Малiновської В.В. Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) СО 916316, видано 11.07.2002 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Київ. Повна назва
посади з якої звiльнено Малiновську Валентину Володимирiвну – Головний бухгалтер ПАТ
"Агрокомбанк". Малiновська В.В часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Змiни у складi
Правлiння вiдбулися на пiдставi рiшення Спостережної ради Банку. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Малiновська Валентина Володимирiвна перебувала на
посадi протягом 11 рокiв 7 мiсяцiв.
Рiшенням Спостережної ради ПАТ "Агрокомбанк" вiд 14.11.2013р. (Протокол № 242 ) прийнято
рiшення про змiни в складi посадових осiб Банку, а саме призначення Черненко Вiри Iванiвни
тимчасово виконуючим обов’язки Головного бухгалтера. Пiдстава нового призначення –
звiльнення Малiновської В.В. з посади Головного бухгалтера. Паспортнi данi фiзичної особи
(серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) - СО 916316, видано 11.07.2002 Шевченкiвським РУ
ГУ МВС України в м. Київi. Змiни у складi Правлiння вiдбулися на пiдставi рiшення Спостережної
ради № 242 вiд 14.11.2013 року. Черненко В.I. часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
Попереднi посади у банкiвськiй сферi: Унiверсальний акцiонерний кредитно-iнновацiйний банк
«Укрiнбанк», провiдний спецiалiст вiддiлу облiково-фiнансового забезпечення, головний
спецiалiст вiддiлу внутрiшньобанкiвських операцiй, завiдуюча сектором товарно-матерiальних
цiнностей вiддiлу внутрiшньобанкiвських операцiй, заступник начальника вiддiлу облiку операцiй
по внутрiшньогосподарським операцiям управлiння розрахункiв, заступник начальника вiддiлу
облiку внутрiшньогосподарських операцiй управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi,
начальник вiддiлу внутрiшньогосподарських операцiй управлiння бухгалтерського облiку та
звiтностi. Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний комерцiйний банк», начальник вiддiлу
бухгалтерського облiку, методологiї та звiтностi управлiння головного бухгалтера, начальник
управлiння фiнансового та податкового облiку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.. Черненко В.I. призначено на посаду на умовах тимчасового виконання обов’язкiв
на перiод вiдсутностi основного працiвника.
3. Підпис
Голова Правлiння Котенєва Ольга Григорiвна підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

