Т и т у л ь н и й аркуш Повідомлення
(П овідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Директор Юридичного
департаменту
(посада)

Мороз Сергій Анатолійович
/
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( прі з вище та ініціали керівника)

23.11.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01001, м.Київ, провулок Шевченка, 12
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00039002
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 364 67 77
6. Електронна поштова адреса
tatyana.solovenko@pib.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.11.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

4С& 2 2 ^ Бюлетень "Відомості НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.pib.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет
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(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

2

3

4

5

6

обрано

Член Правління
ПАТ
«Промінвестбанк»

Дзюбатий Андрій
Богданович

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
нрініпнсно
повноваження)

1
22.11.2018

0

Зміст інформації:
Відповідно до вимог Статуту та згідно з рішенням Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» від 22.11.2018 відповідального працівника за
проведення фінансового моніторингу в банку, Директора по комплаенс-контролю та фінансовому моніторингу Дзюбатого Андрія Богдановича
обрано членом Правління ПАТ «Промінвестбанк». Строк, на який призначено посадову особу - 5 років. Посади, які обіймав Дзюбатий А.Б.,
протягом останніх п'яти років:
03.02.2014 - 31.07.2014 - директор ТОВ «ІБІС-К;
01.08.2014 - 11.08.2014 - начальник відділу контролю за валютними операціями та операціями у сфері ЗЕД управління податкового та митного
аудиту Головного управління Міндоходів у Київській області;
12.08.2014 - 27.05.2015 - заступник начальника управління супрводження центральних інформаційних систем Департаменту розвитку ГГ,
електронних сервісів та обліку платників; директор Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників; директор
Департаменту розвитку ІТ Державної фіскальної служби України;
29.05.2015 - 06.07.2016 - керівник проектів та програм Департаменту інформаційних технологій Національного банку України;
3 07.07.2016 по теп. час працює в ПАТ «Промінвестбанк». Займані посади: радник Голови Правління; Директор з операційної діяльності;
Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу ПАТ «Промінвестбанк».
Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття
паспортних даних не надавав.

