Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
27.09.2019
(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

27.09.2019
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії
1
27.09.2019

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)
2
обрано

Посада
3
член Наглядової Ради Банку
(незалежний)

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне
найменування юридичної особи
4
Фабріціо Маллен

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

5

6
0

Зміст інформації:
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 № 4/2019 вiд "27" вересня 2019 року, вiдповiдно до якого, на пiдставi Статуту Банку та
Положення про Наглядову Раду Банку, з огляду на дострокове припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку Васильєвої Надії Борисівни за її бажанням та на
пiдставi заяви, отриманої вiд неї, у встановленому законодавством порядку, обрано пана Фабріціо Маллена (Mr. MALLEN Fabrizio) членом Наглядової Ради Банку
(незалежним), починаючи з дня 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 (незалежний) пан Фабріціо Маллен обраний членом Наглядової Ради (незалежним) на такий же строк, як iншi члени Наглядової
Ради Банку, а саме: на строк до рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пан Фабріціо Маллен
протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: Голова Кредитного секретаріату Кредитного управління Інтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa
Sanpaolo S.p.A.), секретар Кредитного комітету Групи; Член Наглядової Ради (незалежний ) АТ "ПРАВЕКС БАНК".

