Витяг:
«Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» повідомляє, що:
- на підставі рішення Спостережної Ради від 27 жовтня 2009 року та наказу Т.в.о. Голови
Правління від 11 листопада 2009 року № 5515-к з 15 листопада 2009 року звільнений з
посади член Правління – директор головного управління корпоративного бізнесу Боровик
Володимир Олександрович, паспорт серії СН № 422295, виданий Дарницьким РУ ГУМВС
України в м. Києві 13 лютого 1997 року. На посаді перебував з 01 квітня 2009 року.
Часткою в статутному капіталі ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» не володіє. Непогашеної
судимості за корисливі злочини не має.
- на підставі рішення Спостережної Ради від 27 жовтня 2009 року призначений членом
Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» з 16 листопада 2009 року Гладкий Віктор
Анатолійович.
З 16 листопада 2009 року обіймає посаду директора головного управління корпоративного
бізнесу ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Т.в.о. Голови Правління Плотиця Євген Михайлович»
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Витяг:
«Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» повідомляє, що на
підставі рішення Спостережної Ради від 27 жовтня 2009 року Кучма Ганна Юріївна,
паспорт серії МЕ № 860131, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 05
лютого 2008 року призначена членом Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» з дати
підписання трудової угоди.
Кучма Г.Ю. часткою у статутному капіталі ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Термін, на який обрано Кучму Ганну
Юріївну членом Правління протоколом Спостережної Ради не визначено.
Керівні посади, які обіймала Кучма Ганна Юріївна протягом своєї діяльності: директор
Учбового центру управління по роботі з персоналом адміністративно-правового
департаменту Акціонерного товариства «Індустріально-експортний банк»; директор
Департаменту по роботі з персоналом Публічного акціонерного товариства «Банк
Ренесанс Капітал». З 27 жовтня 2009 року обіймає посаду директора департаменту
управління персоналом ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Т.в.о. Голови Правління Плотиця Євген Михайлович»
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Витяг:
«Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» повідомляє, що на
підставі рішення Спостережної Ради від 25 вересня 2009 року з 28 вересня 2009 року
Плотиця Євген Михайлович, паспорт серії СН № 141499, виданий Дніпровським РУ ГУ
МВС України в м. Києві 07 травня 1996 року тимчасово призначений на посади заступника
Голови Правління та виконуючого обов’язки Голови Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».
Часткою у статутному капіталі ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» не володіє. Непогашеної
судимості за корисливі злочини не має. Термін, на який обрано Плотицю Євгена
Михайловича заступником Голови Правління протоколом Спостережної Ради не
визначено.
Виконання обов’язків Голови Правління тимчасово покладено на Плотицю Євгена
Михайловича на період відсутності Голови Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»
Зубрицької Наталії Борисівни.
Посади, які обіймав Плотиця Євген Михайлович протягом своєї діяльності: начальник
відділу по роботі з електронними розрахунковими засобами управління зовнішньоекономічних та валютних операцій АППБ «Аваль», начальник відділу електронних засобів
розрахунку управління валютно-фінансових операцій АППБ «Аваль», заступник
начальника управління кредитних карток департамента зовнішньо-економічних та
валютних операцій АППБ «Аваль», заступник начальника управління кредитних карток
департаменту неторгових операцій та платіжних карт АППБ «Аваль», заступник директора
департаменту роздрібного бізнесу АППБ «Аваль», заступник директора центру
індивідуального бізнесу Акціонерного комерційного банку соціального розвитку
«УКРСОЦБАНК», керівник проектів та програм департаменту інформаційних технологій
ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», радник Голови Ради Директорів з операційної діяльності
ТОВ «Комерційний банк «ДЕЛЬТА»», заступник Голови Правління ВАТ «Банк 3/4». З 02
березня 2009 року обіймає посаду директора Головного операційного управління ПАТКБ
«ПРАВЕКС-БАНК», є членом Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Т.в.о. Голови Правління Плотиця Євген Михайлович»
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