Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№
(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

Кириченко Т.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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 Київ, Кловський узвіз, 9/2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
14360920
5. Міжміський код та телефон, факс
0 (44) 201-16-61, 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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

13.09.2019
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Ідентифікаційний
Розмір частки в
звільнено, обрано
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне
Посада
код юридичної
статутному капіталі
або припинено
найменування юридичної особи
особи
емітента (у відсотках)
повноваження)
1
2
3
4
5
6
13.09.2019
припинено
Член Наглядової Ради АТ
Васильєва Надiя Борисiвна
0
повноваження
"ПРАВЕКС БАНК"
Зміст інформації:
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" повідомляє, що з 13 вересня 2019 року припинено повноваження Члена Наглядової Ради, (незалежного члена) Васильєвої
Надiї Борисiвни за її власним бажанням відповідно до письмового повідомлення про це Банк 29 серпня 2019 року.
Згоду фізичної особи на розкриття паспортних данних не отримано.
Васильєва Надія Борисівна перебувала на посаді Члена Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК", (незалежного члена) з 26 квітня 2018 року по 12 вересня 2019 року
включно.
Акціями (часткою) в статутному капіталі Банку не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Станом на поточну дату нікого не призначено замість Васильєвої Надії Борисівни на посаду Члена Наглядової Ради Банку.
Відповідно до ст. 57 Закону України "Про акціонерні товариства" та положень Статуту Банку без рішення Загальних Зборів акціонерів повноваження членів Наглядової
Ради припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні.
Дата
вчинення
дії

