Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Акцiонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

14360920

3. Місцезнаходження

01021, м. Київ, Кловський узвiз, будинок 9/2

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)201-16-61 (044)201-17-80

5. Електронна поштова адреса

bank@pravex.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації

https://www.pravex.com.ua/o-banke/pronas/rozkrittya-informaciyi

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
Акцiонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» (далi – Банк) повiдомляє, що єдиним акцiонером
Банку, яким виступає Iнтеза Санпаоло С.п.А. (зареєстрований головний офiс за адресою:
П’яцца Сан Карло, 156, 10121, м. Турiн, Iталiя), прийнято Рiшення № 1/2019 вiд «15» березня
2019 року (далi – Рiшення та/або Рiшення акцiонера), вiдповiдно до якого, на пiдставi Статуту
Банку та Положення про Наглядову Раду Банку, з огляду на дострокове припинення
повноважень члена Наглядової Ради Банку п. Гвiдо Оттоленгi за його бажанням та на пiдставi
заяви, отриманої вiд нього, у встановленому законодавством порядку, обрано пана Коллiнi
Емануелє (Mr. COLLINI Emanuele) членом Наглядової Ради Банку, починаючи з наступного дня
пiсля прийняття рiшення про його обрання.
Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримано.
Акцiями (часткою) в статутному капiталi Банку не володiє.
Згiдно з вимогами законодавства України та Статуту Банку член Наглядової Ради пан Коллiнi
Емануелє обраний членом Наглядової Ради на такий же строк, як iншi члени Наглядової Ради
Банку, а саме: на строк до рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року. Пан Коллiнi Емануелє
є представником акцiонера Iнтеза Санпаоло С.п.А.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв своєї дiяльностi пан Коллiнi Емануелє обiймав наступнi
посади: з січня 2014 – Старший керівник з кредитного андерайтингу по міжнародним дочірнім
банкам (частина підрозділу кредитування Групи), Інтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo
S.p.A.).

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння
АТ "ПРАВЕКС БАНК"

__________
(підпис)

Кириченко Т.О.
(ініціали та прізвище керівника)

15.03.2019
(дата)

