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
"Айбокс Банк"

2. Код за ЄДРПОУ

21570492

3. Місцезнаходження

03015, м. Київ, вул. Дiлова, буд.
9-А

4. Міжміський код, телефон та факс

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

5. Електронна поштова адреса

bank@iboxbank.online

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
www.iboxbank.online
використовується емітентом для розкриття інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
На засiданнi Ради Банку (Протокол №101 вiд 06.04.2017р.) було прийнято рiшення
припинити трудовий договiр з Разгуляєвою Н.М., Головним бухгалтером ПАТ "Айбокс
Банк", за власним бажанням, згiдно ст. 38 КЗпП України, з 07.04.2017року. Разгуляєва
Н.М часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних данних не надала.
Вiдповiдно до рiшення Ради Банку Разгуляєва Н.М. призначена на посаду Головного
бухгалтера з 01.04.2016 року. До виконання обов’язкiв Головного бухгалтера приступила з
18.05.2016 року пiсля погодження її кандидатури Нацiональним банком України.
На засiданнi Ради Банку (Протокол №101 вiд 06.04.2017р.) у звязку iз звiльненням
Головного бухгалтера було прийнято рiшення призначити на посаду Головного
бухгалтера ПАТ "Айбокс Банк" Кiньколих Т.М. з 10.04.2017 року. До погодження
кандидатури Кiньколих Т.М. на посаду Головного бухгалтера Нацiональним банком
України
призначена
на
посаду
Т.в.о.
Головного
бухгалтера.
Кiньколих Т.М. часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних данних не надала.
Кiньколих Т.М. призначена на посаду на умовах безстрокового трудового договору. Iншi
посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: з 20.11.2009р.-06.11.2014р. Головний
бухгалтер ПАТ "ФIНЕКСБАНК" , з 11.11.2014р.-28.03.2017р. Головний бухгалтер ПАТ
"БГ Банк".

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
Т.в.о. Голови Правлiння

Iщенко Олена Володимирiвна
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

07.04.2017

