
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 
- Вид особливої інформації - відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

Дата 
прийняття 
рішення  

Зміни 
(призначено 

або 
звільнено)  

Посада*  

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної 
особи  

Паспортні дані 
фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 
ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ юридичної 

особи  

Володіє 
часткою у 
статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

19.07.2011 призначено 
заступник 
Голови 
Правління

Антипенко 
Вадим 
Миколайович 

 СН 283523 
 видано 20.08.1996р.   
 Ленінградським   РУ 
 ГУМВС України  
 в м. Києві 

0,00 

 
Рішенням Спостережної ради  ПАТ “Агрокомбанк” від 19.07.2011р.  
(Протокол від 19.07.2011р. за  № 21 ) прийнято рішення про зміни в складі посадових осіб 
Банку, а саме призначення на посаду заступника Голови Правління Антипенка Вадима 
Миколайовича. 
Обґрунтування нового призначення – розвиток  корпоративного бізнесу. 
Антипенко В.М. часткою в статутному капіталі Банку не володіє. 
Попередні посади у банківській сфері:   
ПАТ Промінвестбанк – економіст, старший економіст, провідний економіст, начальник 
відділу, заступник начальника управління, начальник управління, заступник директора 
департаменту, директор департаменту бухгалтерського обліку; директор департаменту 
споживчого кредитування; заступник директора департаменту підприємств АПК, 
харчової, легкої промисловості, торгівлі та сфери послуг.   
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Антипенко В.М. призначено на посаду на умовах безстрокового трудового договору. 
 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
 
 

В.о. Голови Правління  
ПАТ “Агрокомбанк”      С.М. Соколовський   
 

 
19.07.2011 р. 
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