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:
27 вересня 2011р на засіданні Спостережної ради ПАТ “Агрокомбанк”
(Протокол № 29) прийнято рішення про зменшення складу Правління на 2(дві )
особи та виведення зі складу Правління начальника управління кредитних
операцій Щеглова Олега Олександровича і директора департаменту розвитку
бізнесу Новікової Марії Миколаївни.
Підставою виведення зі складу Правління є Рішення Спостережної ради.
Щеглов Олег Олександрович, паспорт АЕ 129752, видано 31.10.1995 р.
Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській обл.,
Новікова Марія Миколаївна, паспорт МЕ 839658, видано 27.11.2007р.
печерським РУ ГУ УМВС у м. Київ.
Повна назва посади з якої звільнено Щеглова Олега Олександровича - член
Правління ПАТ “Агрокомбанк”.
Повна назва посади з якої звільнено Новікову Марію Миколаївну - член
Правління ПАТ “Агрокомбанк”.
Щеглов Олег Олександрович та Новікова Марія Миколаївна не володіють
частками у статутному капіталі Банку.
Зміни у складі правління відбулися на підставі рішення Спостережної ради
Банку.
Виведенні зі складу Правління члени Правління непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не мають.
Щеглов Олег Олександрович та Новікова Марія Миколаївна перебували на
посаді протягом 10 місяців.
Нові призначення на посаду замість звільнених осіб будуть розглянуті
наступним Рішенням Спостережної ради ПАТ “Агрокомбанк” ..
28.09.2011 р.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в
повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Жабська Ірина Миколаївна

