












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. 

 

2. Текст повідомлення 

 

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

та/або Банк) повідомляє, що «31» травня 2014 року будуть припинені трудові відносини з 

Заступником Голови Правління Банку п.Джакович Іреною, паспорт типу Р № 007355250, 

виданий 12.05.2009 МВС Р Сербії, ПУ для міста Белград, у зв’язку із звільненням за 

угодою сторін з посади керівника головного управління ризик менеджменту, Заступника 

Голови Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» на підставі наказу від 29.05.2014 № 1443-к. 

Часткою у статутному капіталі ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» п.Джакович Ірена не 

володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Рішення Спостережної Ради Банку щодо призначення п.Джакович Ірени 

Заступником Голови Правління було прийнято «13» травня 2013 року з вказівкою 

призначити вказану особу на посаду, починаючи з дати отримання підтвердження 

позитивного висновку Національного Банку України щодо бездоганної ділової репутації 

п.Джакович Ірени. Банком отримано підтвердження від НБУ «27» грудня 213 року з 

висновком про відповідність професійної придатності та ділової репутації п.Джакович 

Ірени.  

       

Станом на дату опублікування даного повідомлення нікого не призначено на 

посаду Заступника Голови Правління Банку замість звільненої особи.      

 
 Повідомлення про прийняття рішення Спостережною Радою Банку щодо 

припинення повноважень п.Джакович Ірени на посаді Заступника Голови Правління буде 

розміщено додатково відповідно до вимог чинного законодавства.  

  

 

3. 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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