
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

31.05.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 50 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Голова Правління    Джанлука Корріас 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 01021, м.Київ, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 14360920 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 0 (44) 521-02-59, 0 (44) 201-17-80  

6. Адреса електронної пошти: 

 bank@pravex.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro

-nas/rozkrittya-informaciyi 31.05.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

31.05.2021 припинено 

повноваження 

Голова Правління Банку Корріас Джанлука 14360920 0 

Зміст інформації: 

Зміст інформації: Акціонерне Товариство "ПРАВЕКС БАНК" (далі - Банк) повідомляє, що 31.05.2021 року Наглядовою Радою Банку прийнято рішення  

№ 8_21.8  щодо змін у складі Правління Банку, а саме: звільнення попереднього та призначення нового Голови Правління Банку.  

 

На підставі рішення Материнської компанії щодо обрання пана Корріаса Джанлуки на іншу посаду в групі ISP та обрання пана Бурані Стефано з метою призначення 

Головою Правління Банку вирішено: 

1. Припинити повноваження пана Корріаса Джанлуки в якості Голови Правління Банку, з 10.06.2021 року за взаємною згодою сторін та  перевести його на посаду 

Радника Голови Правління Банку (члена Правління Банку), починаючи з 11.06.2021. 

Пан Корріас Джанлука працює у Банку з 06.12.2018 року, обiймав посаду Першого заступника Голови Правлiння Банку. Рiшенням Наглядової Ради Банку був 

призначений на посаду Голови Правлiння Банку та 13.12.2019 року пiсля погодження Нацiональним банком України приступив до виконання своїх посадових обов'язкiв.  

Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Дата припинення повноважень - 10.06.2021. 

11.06.2021 року буде переведений на посаду Радника Голови Правління Банку  (член Правління Банку). 

 

31.05.2021 призначено Голова Правління Банку Бурані Стефано  14360920 0 

Зміст інформації: 

2. Призначити пана Бурані Стефано на посаду Голови Правління Банку з 11.06.2021 року  на підставі відповідного дозволу на працевлаштування. 

Відповідно до вимог статті ст. 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність" пан Бурані Стефано вступить на посаду Голови Правління Банку після його 

погодження Національним банком України. Про факт вступу на посаду Голова Правління Банку підпише відповідний наказ. 

 

Пан Бурані Стефано буде прийнятий на посаду Голови Правління Банку 11.06.2021 року. 

Непогашеної судимості  за корисливі та посадові злочини не має. 

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. 

Строк, на який призначено особу, не визначений.  

 

Інші посади, які обіймав пан Бурані Стефано протягом останніх п'яти років:  

2.1.  з жовтня 2015 року по теперішній час - Генеральний директор та виконавчий директор. 

Празького відділення ВУБ Банку (VUB BANKA, Prague Branch). 

2.2.  з жовтня 2015 року по теперішній час - член Ради Директорів Італійсько-Чеської Торгової Палати (м. Прага, Чеська Республіка). 

2.3.  з травня 2007 року по теперішній час - вільний член Гільдії Міжнародної Спільноти Банкірів (Worshipful Company of International Bankers). 

2.4.  з травня 2008 року по теперішній час - вільний член Лондонського Сіті (City of London).  

2.5. з квітня 2010 року по вересень 2018 року - Голова Ради Директорів китайсько-італійської бізнес-консультативної компанії, м. Шанхай, КНР (SIBAC, Shanghai 



Sino-Italy Business Advisory Company). 

 

31.05.2021 призначено Тимчасово виконуючий 

обов'язки Голови Правління 

Банку (на період 

погодження НБУ п. Бурані 

Стефано) 

Бабаєв Семен Завлуєвич  14360920 0 

Зміст інформації: 

3. З 11.06.2021 року та до дати  погодження  Національним банком України пана Бурані Стефано в якості Голови Правління Банку, тимчасове виконання обов'язків 

Голови Правління Банку буде покладено на пана Бабаєва Семена Завлуєвича, керівника головного управління роздрібного бізнесу, Заступника Голови Правління Банку. 

Бабаєв Семен Завлуєвич працює у Банку з 13.01.2003 року. 

З 06.08.2018 обіймає посаду керівника головного управління роздрібного бізнесу, заступника Голови Правління Банку. 

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

 


