ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК”

- Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк";
- Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне товариство
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 21570492
- Місцезнаходження емітента Україна, 03150, м.Київ, вул. Димитрова 9А,.
- Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 205 4170
- Електронна поштова адреса емітента - bank@agrocombank.kiev.ua
- Адрес сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації – www.stockmarket.gov.ua, www.agrocombank.kiev.ua
- Вид особливої інформації - відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента:
09 червня 2011р на засіданні Спостережної ради ПАТ “Агрокомбанк” (Протокол №
16) прийнято рішення про звільнення посадових осіб - заступника Голови Правління,
члена Правління ПАТ «Агрокомбанк» Молчанова А.Г. та заступника Голови Правління,
члена Правління ПАТ «Агрокомбанк» Боровика О.М.
Підставою звільнення є подання Молчановим А.Г. та Боровиком О.М заяв про
звільнення за власним бажанням.
Молчанов Андрій Георгійович, паспорт ВА 007350, видано 22 червня 1995 року
Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області.
Повна назва посади з якої звільнено - заступник Голови Правління, член Правління ПАТ
“Агрокомбанк”.
Молчанов А.Г. не володіє часткою у статутному капіталі Банку.
Звільнена посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.
Боровик Олег Миколайович, паспорт СО 941670, видано 01 червня 2002 року Оболонським
РУ ГУ МВС України в м. Києві.
Повна назва посади з якої звільнено - заступник Голови Правління, член Правління ПАТ
“Агрокомбанк”.
Боровик О.М. не володіє часткою у статутному капіталі Банку.
Звільнена посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі поданих заяв
Молчановим А.Г. та Боровиком О.М про звільнення за власним бажанням та прийняття
відповідного рішення Спостережною радою Банку.
Молчанов Андрій Георгійович перебував на посаді протягом 1,5 місяця.
Боровик Олег Миколайович перебував на посаді протягом 9 днів.
На посади замість звільнених осіб нікого не призначено у зв’язку з тим, що
Спостережною радою ПАТ “Агрокомбанк” прийнято рішення про зменшення складу
Правління ПАТ «Агрокомбанк» на 2 (дві) особи.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління
ПАТ “Агрокомбанк”
09.06.2011 р.

О.М. Новіков

