Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Аграрний
комерцiйний банк"

2. Код за ЄДРПОУ

21570492

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ, Дiлова, 9 А

4. Міжміський код, телефон та факс

044 205-41-80 044 205-41-80

5. Електронна поштова адреса

ASeverinenko@agrocombank.com.ua

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

www.agrocombank.com.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Ради ПАТ "Агрокомбанк" вiд 02.10.2015р. (Протокол № 167) прийнято рiшення про
змiни в складi посадових осiб Банку, а саме припинити повноваження В.о. Голови Правлiння
Хейло Галини Михайлiвни з 05.10.2015 року.
Пiдстава такого рiшення – рiшення Ради Банку про переведення Хейло Г.М. на iншу посаду.
Iнформацiя про посадову особу – Хейло Галина Михайлiвна.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади - виконуючий обов’язки Голови Правлiння.
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - Рiшення Ради Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Хейло Г.М. не має.
Хейло Галина Михайлiвна перебувала на посадi в.о. Голови Правлiння протягом 6 (шести) мiсяцiв.
Рiшенням Ради ПАТ "Агрокомбанк" вiд 02.10.2015р. (Протокол № 167) прийнято рiшення про
змiни в складi посадових осiб Банку, а саме перевести (обрати) Хейло Галину Михайлiвну на
посаду заступника Голови Правлiння, члена Правлiння Банку з 05.10.2015 року.
Пiдстава такого рiшення – Рiшення Ради Банку.
Iнформацiя про посадову особу – Хейло Галина Михайлiвна.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади - заступник Голови Правлiння, член Правлiння Банку.
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - Рiшення Ради Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Хейло Г.М. не має.
Хейло Галина Михайлiвна призначена на посаду на умовах безстрокового трудового договору.
Iншi посади, якi обiймала Хейло Г.М. протягом останнiх п’яти рокiв Попереднi посади у банкiвськiй сферi: ВАТ «Класикбанк» - начальник управлiння ризикiв та
фiнансового аналiзу; ПАТ «Фiнексбанк» - начальник вiддiлу аналiзу та управлiння ризиками,
начальник управлiння аналiзу та оцiнки ризикiв; ПАТ «Грiн Банк» - в.о. заступника Голови
Правлiння, заступник Голови Правлiння; ПАТ "Агрокомбанк"- радник Голови Правлiння,
заступник Голови Правлiння.
Рiшенням Ради ПАТ "Агрокомбанк" вiд 02.10.2015р. (Протокол № 167) прийнято рiшення про

змiни в складi посадових осiб Банку, а саме призначити на посаду Голови Правлiння Банку
Березовського Євгенiя Наумовича з 05.10.2015 року.
Пiдстава такого рiшення – Рiшення Ради Банку
Iнформацiя про посадову особу – Березовський Євгенiй Наумович.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади - Голова Правлiння Банку.
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - Рiшення Ради Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Березовський Є.Н. не має.
Березовський Євгенiй Наумович призначений на посаду на умовах безстрокового трудового
договору.
Iншi посади, якi обiймав Березовський Є.Н. протягом останнiх п’яти рокiв –
ЗАТ «Альфа Банк»директор по корпоративному бiзнесу.
ТОВ «Аструм Капiтал» керуючий директор.
ПАТ «Державний ощадний банк України» перший заступник Голови Правлiння.
АТ «Дельта Банк» Перший заступник Голови Ради Директорiв.
Рiшенням Ради ПАТ "Агрокомбанк" вiд 02.10.2015р. (Протокол № 167) прийнято рiшення про
змiни в складi посадових осiб Банку, а саме призначити тимчасово виконуючим обов’язки Голови
Правлiння Хейло Галину Михайлiвну.
Пiдстава такого рiшення – Рiшення Ради Банку
Iнформацiя про посадову особу – Хейло Галина Михайлiвна.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади - тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правлiння.
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - Рiшення Ради Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Хейло Г.М. не має.
Хейло Галина Михайлiвна призначена на посаду з 05.10.2015 року до погодження кандидатури
Березовського Є.Н. Нацiональним банком України на посаду Голови Правлiння Банку.
Iншi посади, якi обiймала Хейло Г.М. протягом останнiх п’яти рокiв Попереднi посади у банкiвськiй сферi: ВАТ «Класикбанк» - начальник управлiння ризикiв та
фiнансового аналiзу; ПАТ «Фiнексбанк» - начальник вiддiлу аналiзу та управлiння ризиками,
начальник управлiння аналiзу та оцiнки ризикiв; ПАТ «Грiн Банк» - в.о. заступника Голови
Правлiння, заступник Голови Правлiння; ПАТ "Агрокомбанк"- радник Голови Правлiння,
заступник Голови Правлiння.

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
В.о. Голови Правлiння

Хейло Галина Михайлiвна
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

02.10.2015
(дата)

