Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.

Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента – Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 14360920
1.4. Місцезнаходження емітента – 01021, 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 – https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro-nas/rozkrittya-informaciyi
1.8. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» (далі – Банк) наступним повідомляє, що
відповідно до рішення Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» № 16_21.2 від
25.10.2018 року:
1. у зв’язку із звільненням з 30.11.2018 буде припинено повноваження Першого
Заступника Голови Правління Банку, п. Джанфранко Піццутто (громадянина Італії,
паспорт YA6682805, виданий 09.10.2014 Міністерством закордонних справ Італії, дійсний
до – 08.10.2024). Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа
перебувала на посаді: з 21.02.2018 по 30.11.2018. На посаду Першого Заступника Голови
Правління Банку призначений пан Корріас Джанлука.
2. призначено на посаду Першого Заступника Голови Правління Банку
пана Корріас Джанлуку (Mr. CORRIAS Gianluca), громадянина Італії, починаючи з дати
отримання відповідного дозволу на працевлаштування та укладання трудового договору,
але не раніше, ніж 01.12.2018.
Згоду фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. Акціями (часткою) в
статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає.
Строк, на який призначено особу, не визначений.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 01.12.2015 – Голова
Правління Банку (Банк Інтеза Російська Федерація, м. Москва); 02.05.2014 – 30.11.2015 –
керівник корпоративного банкінгу підрозділу міжнародних дочірніх банків (Група Інтеза
Санпаоло, Італійська Республіка, м. Мілан).

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України.

Голова Правління
АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Т. О. Кириченко

