
                                                Додаток 1 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
01.04.2019 

(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 

№ 13-2-02/22454 
 (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 

2180/24712 (із змінами) 

Голова 

Правлiння 
      

Фiлiп Дюмель 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  04070 м. Київ вулиця Андрiївська, 2/12 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 09807750 

5. Міжміський код та телефон, факс  (044)537-49-41, (044)201-22-74 (057)703-26-20, (044)201-22-54 

6. Адреса електронної пошти office@ukrsibbank.com 

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 iнфраструктури 

фондового ринку України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку  

https://my.ukrsibbank.com/ua/about-bank/public-

information/ 
01.04.2019 

 
(адреса сторінки) 

  

(дата) 

 

 

 



 
 

Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

29.03.2019 
припинено 

повноваження 

Заступник Голови 

Правлiння - 

начальник 

Департаменту 

фiнансiв АТ 

"УКРСИББАНК", 

член Правлiння 

Резон Грегорi Тьєррi 

Реймонд 
 0.00000 

Зміст інформації 

Відповідно до рішення Наглядової ради АТ "УКРСИББАНК" 22.03.2019 року та Наказу АТ 

«УКРСИББАНК» від 19.03.2019 р. № 74-ВК 29.03.2019 року було припинено повноваження Заступника 

Голови Правлiння АТ "УКРСИББАНК" - начальника Департаменту фiнансiв та члена Правлiння Резона 

Грегорi Тьєррi Реймонда у зв'язку з його переведенням на iншу посаду в групi BNP Paribas (дата вчинення 

дiї 29.03.2019 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 02.06.2015 р. Рiшення прийнято Наглядовою 

радою (протокол № 2 вiд 22.03.2019 р.). 

01.04.2019 призначено 

Радник Голови 

Правління з 

фінансових 

питань АТ 

«УКРСИББАНК», 

виконання 

обов’язків 

Заступника 

Голови Правлiння 

- начальника 

Департаменту 

фiнансiв АТ 

"УКРСИББАНК" 

Конечни Пйотр Павел  0.00000 

Зміст інформації 

Відповідно до рішення Наглядової ради АТ "УКРСИББАНК" 22.03.2019 року та Наказу АТ 

«УКРСИББАНК» від 26.03.2019 р. № 81-ВК з 01.04.2019 року було прийнято рiшення про покладення 

виконання обов’язків Заступника Голови Правління - начальника Департаменту фінансів АТ 

«УКРСИББАНК» на Радника Голови Правління з фінансових питань АТ «УКРСИББАНК» Конечни Пйотра 

Павела (дата вчинення дiї 01.04.2019 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу -  безстроково, iншi посади, якi обiймала 

ця особа за останнi 5 рокiв - Фiнансовий директор та член Правлiння Raiffeisen Bank Polska. S.A., Варшава, 

Польща, та Радник фiнансового директора BGZ BNP Paribas S. A., Варшава, Польща. Рiшення прийнято 

Наглядовою радою (протокол № 2 вiд 22.03.2019 р.). 

 

 

Додаток 6 

до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 

(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) 


