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 22.03.2013р. (Протокол № 54 ) прийнято рiшення про змiни в
складi посадових осiб Банку, а саме звiльнення Гришко Олени Анатолiївни з посади Заступника Голови Правлiння.
Пiдстава для звiльнення – заява про звiльнення вiд Гришко О.А. Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi,
орган, який видав) - СН 845853, 06.06.1998 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Повна назва посади з якої
звiльнено Гришко Олену Анатолiївну - Заступник Голови Правлiння ПАТ "Агрокомбанк". Гришко О.А. 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. Гришко Олена Анатолiївна перебувала на посадi протягом
5 мiсяцiв.
Рiшенням Спостережної ради ПАТ "Агрокомбанк" вiд 22.03.2013р. (Протокол № 54 ) прийнято рiшення про змiни в
складi посадових осiб Банку, а саме призначення Котенєвої Ольги Григорівни Заступником Голови Правлiння. Пiдстава
нового призначення – звiльнення Гришко О.А. з посади Заступника Голови Правлiння. Паспортнi данi фiзичної особи
(серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) - ВВ 397047, видано 24.04.1998р., Приморським РВ Марiупольського МУ
УМВС України в Донецькiй обл. Змiни у складi Правлiння вiдбулися на пiдставi рiшення Спостережної ради № 54 від
22.03.2013 року. Котенєва О.Г. часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Попереднi посади у банкiвськiй сферi:
Акцiонерний комерцiйний банк «Правекс-Банк», Секретар-референт групи технiчних секретарiв, менеджер управлiння
персонального менеджменту. ЗАТ «Український кредитний банк», Спецiалiст вiддiлу карткових рахункiв та розрахункiв,
ведучий менеджер сектору ВIП-менеджменту вiддiлу по роботi з клiєнтами, начальник сектору ВIП-менеджменту, в.о.
начальника вiддiлу ВIП-менеджменту, начальник вiддiлу ВIП-менеджменту. Акцiонерний комерцiйний iнновацiйний банк
«УкрСиббанк», Начальник вiддiлення № 920, начальник вiддiлення № 536. Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний
комерцiйний банк», Радник Голови Спостережної ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має..
Котенєву О.Г. призначено на посаду на умовах безстрокового трудового договору.
3. Підпис
Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння Соколовський Сергiй Михайлович підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

