Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Аграрний
комерцiйний банк"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження : 03150 м.Київ вул., Димитрова 9-а
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21570492
1.5. Міжміський код та телефон, факс (044)205-41-80
1.6. Електронна поштова адреса IChirikova@agrocombank.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації http://www.agrocombank.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Рiшенням Спостережної ради ПАТ "Агрокомбанк" вiд 17.10.2012р. (Протокол № 105 )
прийнято рiшення про змiни в складi посадових осiб Банку, а саме призначення на посаду
заступника Голови Правлiння Гришко Олену Анатоліївну. Паспортнi данi фiзичної особи
(серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) - СН 845853, видано 16.06.1998р.,
Печерським РУ ГУМВС України в м. Києвi. Обґрунтування нового призначення затвердження нової органiзацiйної структури. Гришко О. А. часткою в статутному
капiталi Банку не володiє. Попереднi посади у банкiвськiй сферi: Радянська філія м. Києва
АКБ «Укрсоцбанк економіст 1 категорії, провідний економіст, начальник сектору послуг
для корпоративних клієнтів, заступник начальника відділу корпоративних клієнтів,
начальник відділу кредитування; Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк
«Надра» радник дирекції з обслуговування VIP- клієнтів, заступник начальника
управління проектного забезпечення Департамент моніторингу; Товариство з обмеженою
відповідальністю «Укрпромбанк» начальник відділу кредитування фізичних осіб
управління роздрібного кредитування та моніторингу кредитної діяльності і філій,
начальник відділу кредитування фізичних осіб управління роздрібного кредитування;
ПАТ «Конверсбанк» (ПАТ «КБ «Партнер-банк» ТОВ «Партнер - Банк») начальник
управління кредитування, в.о. заступника Голови Правління, заступник Голови Правління
банку, заступник Голови Правління – директор департаменту активних операцій, директор
Департаменту ризик менеджменту, радник Голови Спостережної ради, в. о. Голови
Спостережної ради, заступник Голови Спостережної ради; ПАТ "Агрокомбанк"- радник
Голови Спостережної ради; Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Гришко О. А. призначено на посаду на умовах безстрокового трудового договору.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Голова Правління
ПАТ «Агрокомбанк»
І. М. Жабська

