


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1. Загальні відомості 

 

1.1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство комерційний банк 

«ПРАВЕКС-БАНК». 

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне товариство. 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 14360920. 

1.4. Місцезнаходження емітента – м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2. 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – тел. (044) 201-16-61, факс (044) 201-17-80. 

1.6. Електронна поштова адреса емітента – bank@pravex.kiev.ua 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації – www.pravex.com 

1.8. Вид особливої інформації – відомості про зміну в складі посадових осіб емітента. 

 

 

1. Текст повідомлення 

 

Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» (далі – Банк),  

повідомляє, що єдиним акціонером Банку, яким виступає Інтеза Санпаоло С.п.А., 

прийнято Рішення № 3/2016 від «12» березня 2016 року (далі – Рішення акціонера): 

 

1. на підставі Статуту Банку та Положення про Ревізійну комісію Банку достроково 

припинено повноваження з дати прийняття Рішення акціонера наступних осіб:  

- Голови Ревізійної комісії Банку - громадянина Італії, пана Мауро Олдріні 

(Mr.Mauro OLDRINI), паспорт № АY2476411, виданий 07.12.2011 Міністерством 

закордонних справ Італії, дійсний до 06.12.2021.  

Пан Мауро Олдріні перебував на посаді Голови Ревізійної комісії Банку з «08» 

січня 2014 року. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пакетом акцій Банку не 

володіє; 

 

- Заступника Голови Ревізійної комісії Банку - громадянина Італії, пана Гвідо 

Джонкада (Mr.Guido GIONCADA), паспорт № YA1549973, виданий 05.02.2011 

Міністерством закордонних справ Італії, дійсний до 04.02.2021. 

Пан Гвідо Джонкада перебував на посаді Заступника Голови Ревізійної комісії 

Банку з «08» січня 2014 року. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пакетом акцій 

Банку не володіє; 

 

- члена Ревізійної комісії Банку - громадянина Італії, пана Даміано Аккаттолі 

(Mr.Damiano ACCATTOLI), паспорт № YA0798246, виданий 05.07.2010 

Міністерством закордонних справ Італії, дійсний до 04.07.2020.  

Пан Даміано Аккаттолі перебував на посаді члена Ревізійної комісії Банку з «08» 

січня 2014 року. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пакетом акцій Банку не 

володіє; 

        

- члена Ревізійної комісії Банку - громадянина Італії, пана Альберто Валлоккіа 

(Mr.Alberto VALLOCHIA), паспорт № АA1858348, виданий 27.09.2007 

Міністерством закордонних справ Італії, дійсний до 26.09.2017. 
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Пан Альберто  Валлоккіа перебував на посаді члена Ревізійної комісії Банку з «08» 

січня 2014 року. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пакетом акцій Банку не 

володіє; 

 

- члена Ревізійної комісії Банку - громадянина Італії, пана Д’Агостіно Франческо 

Лука (Mr. D’AGOSTINO Francesco Luca), паспорт № YА2075477, виданий 

07.06.2011 Міністерством закордонних справ Італії, дійсний до 06.06.2021. 

Пан Д’Агостіно Франческо Лука перебував на посаді члена Ревізійної комісії Банку 

з «26» березня 2015 року. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пакетом акцій 

Банку не володіє; 

 

 

2. на підставі Статуту Банку та Положення про Ревізійну комісію Банку обрано 

новий склад Ревізійної комісії Банку з дати прийняття Рішення акціонера. Строк 

повноважень Ревізійної комісії Банку в цьому складі спливає «12» березня 2019 року.  

Новообраний склад Ревізійної комісії є наступним: 

- Голова Ревізійної комісії Банку - громадянин Італії, пан Чіккареллі Франческо - 

(Mr. CICCARELLI Francesko), паспорт № YА3938573, виданий 12.09.2012 

Міністерством закордонних справ Італії, дійсний до 11.09.2022. Строк повноважень 

на посаді Голови Ревізійної комісії Банку пана Чіккареллі Франческо спливає «12» 

березня 2019 року. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Посади, які пан Чіккареллі Франческо обіймав протягом останніх п’яти років: 

начальник з питань фінансової діяльності Департаменту внутрішнього аудиту 

Інтеза Санпаоло С.п.А. (м.Мілан); начальник з питань міжнародної діяльності 

Департаменту внутрішнього аудиту Інтеза Санпаоло С.п.А. (м.Мілан). Пакетом 

акцій Банку не володіє; 

- член Ревізійної комісії Банку - громадянин Італії пан Д’Агостіно Франческо Лука 

(Mr. D’AGOSTINO Francesco Luca), паспорт № YА2075477, виданий 07.06.2011 

Міністерством закордонних справ Італії, дійсний до 06.06.2021. Часткою у 

статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Строк повноважень на посаді члена Ревізійної комісії 

Банку пана Д’Агостіно Франческо Луки  спливає «12» березня 2019 року. Протягом 

останніх 5 (п’яти) років своєї діяльності пан Д’Агостіно Франческо Лука обіймав 

наступні посади: спеціаліст зі стратегічних операцій і спеціальних проектів в 

головному виконавчому управлінні Інтеза Санпаоло С.п.А.; керівник офісу бізнес-

активів в Кепітал Лайт Бенк Інтеза Санпаоло С.п.А.  

- член Ревізійної комісії Банку - громадянин Італії, пан Фурезі Антоніо (Mr. FURESI 

Antonio), паспорт № АA 3862642, виданий 19.01.2009 Міністерством закордонних 

справ Італії, дійсний до 18.01.2019. Строк повноважень на посаді члена Ревізійної 

комісії Банку пана Фурезі Антоніо спливає «12» березня 2019 року. Часткою у 

статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має.  

Посади, які пан Фурезі Антоніо обіймав протягом останніх п’яти років: начальник 

координації VUB Banka (Словаччина) та CIB Bank (Угорщина) – управління 



міжнародних дочірніх банків Інтеза Санпаоло С.п.А, член корпоративних органів 

(Спостережної Ради, Спостережного Комітету, Ревізійної Комісії) обох банків та їх 

дочірніх банків; старший радник з питань управління та контролю Banka Koper 

(SLO); голова відділу адміністративного та фінансового управління Департаменту 

адміністрування та податкових питань Інтеза Санпаоло С.п.А. Пакетом акцій Банку 

не володіє. 

 

- член Ревізійної комісії Банку - громадянин Італії, пан Даміано Аккаттолі 

(Mr.Damiano ACCATTOLI), паспорт № YA0798246, виданий 05.07.2010 

Міністерством закордонних справ Італії, дійсний до 04.07.2020. Строк повноважень 

на посаді члена Ревізійної комісії Банку пана Даміано Аккаттолі спливає «12» 

березня 2019 року. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Посади, які п. Даміано Аккаттолі обіймав протягом останніх п’яти років: Санпаоло 

ІМІ Груп (Sanpaolo IMI Group) – сфера відносини з інвесторами, Інтеза Санпаоло 

Груп (Intesa Sanpaolo Group)  - департамент якості кредитів (сфера управління 

ризиками). Пакетом акцій Банку не володіє. 

 

- член Ревізійної комісії Банку - громадянин Італії, пан Альберто  Валлоккіа 

(Mr.Alberto VALLOCHIA), паспорт № АA1858348, виданий 27.09.2007. 

Міністерством закордонних справ Італії, дійсний до 26.09.2017. Строк повноважень 

на посаді члена Ревізійної комісії Банку пана Альберто Валлоккіа спливає «12» 

березня 2019 року. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Посади, які п. Альберто Валлоккіа обіймав протягом останніх п’яти років: в 

Департаменті корпоративних справ та володіння акціями Інтеза Санпаоло С.п.А.  

обіймав посаду керівника з корпоративних справ деяких зарубіжних компаній і 

банків, що належать до Intesa Sanpaolo Group. Пакетом акцій Банку не володіє. 

 

 

        

2. Підпис 

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Правління  

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»                                                             Т.О.Кириченко  
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2.           Текст повідомлення 
  

1. Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» (далі - 

та/або Банк) повідомляє, що відповідно до рішення Акціонера Інтеза Санпаоло С.п.А. 

№2/2016 від «17» лютого 2016 року, на підставі Статуту Банку та Положення про 

Спостережну Раду Банку, припинено повноваження пана Равазіо Джованні Баттіста (Mr. 

RAVASIO Giovanni Battista), громадянина Італії, паспорт серії YA № 4530796, виданий  

Мiнiстерством закордонних справ Iталiї, дата видачі - 12.11.2012,  дійсний до – 11.11.2022, 

як Заступника Голови Спостережної Ради Банку, починаючи з дати прийняття рішення. 

При цьому, повноваження пана Равазіо Джованні Баттіста, як члена Спостережної 

Ради, залишаються чинними. 

 

Часткою в статутному капіталі Банку пан Равазіо Джованні Баттіста не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

 

Строк повноважень члена Спостережної Ради Банку пана Равазіо Джованні 

Баттіста спливає «23» липня 2018 року. 

 

За останні 5 (п’ять) років своєї трудової діяльності пан Равазіо Джованні Баттіста 

обіймав наступні посади: член Правлiння Європейського Iнвестицiйного Банку, член Правлiння 

Європейського Фонду, голова Правлiння Європейського Фонду, Голова Ради Директорів Intesa 

Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя). 

 

 

2. Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» 

повідомляє, що відповідно до рішення Акціонера Інтеза Санпаоло С.п.А. № 2/2016 від 

«17» лютого 2016 року, на підставі Статуту Банку та Положення про Спостережну Раду 

Банку, призначено Заступником Голови Спостережної Ради Банку члена 

Спостережної Ради Банку пані Феббраро Лауру (Mrs.FEBBRARO Laura), громадянку 

Італії, паспорт серії АА № 4316388, виданий Мiнiстерством закордонних справ Iталiї, дата 

видачі - 16.05.2009, дійсний до – 15.05.2019, починаючи з дати прийняття рішення. 

 

Пані Лаура Феббраро є незалежним членом Спостережної Ради Банку відповідно 

до вимог чинного законодавства України. 

 

Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має.  
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Строк повноважень Заступника Голови Спостережної Ради Банку пані Лаури 

Феббраро спливає «23» липня 2018 року. 

 

За останні 5 (п’ять) років своєї трудової діяльності пані Лаура Феббраро обіймала 

наступні посади: працювала у штаті Генерального Директора Intesa Sanpaolo у відділі 

спеціальних проектів та стратегічних операцій; була членом Ради Директорів Banque 

Sanpaolo (м. Париж), Intereuropa Bank (м. Будапешт), Sanpaolo Bank (м. Люксембург), 

Banco Espirito Santo et de la Venetie (м. Париж), Sanpaolo Asset Management (м. Турин), 

Carifirenze Gestion International (м. Люксембург), Consorzio Fiscale Sanpaolo Imi (м. Рим), 

Sanpaolo Service (м. Люксембург), Intesa Sanpaolo Securities Service (м. Мілан), 

Assogestioni (м. Мілан); є членом Ради Директорів Allfunds Bank (м. Мадрид). 

  

 

 

  

3. Підпис 
  

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством України. 
  
  

 

 

 
 

Голова Правління                                                                                                         

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»                                                             Кириченко Т. О. 


