Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова Правління

Кравченко Петро Іванович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

03.10.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Траст-капітал"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7
4. Код за ЄДРПОУ
26519933
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 206 33 88 (044) 206 33 51
6. Електронна поштова адреса
kaa@tc-bank.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.10.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

191(2944) ВІДОМОСТІ НКЦПФР

05.10.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://tc-bank.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

04.10.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

2

3

4

5

6

звільнено

член
Наглядової
ради
(незалежний
член)

Фіалко Олександр
Олександрович

952271

0

Зміни
(призначено,
Дата
вчинення звільнено, обрано
або припинено
дії
повноваження)
1

03.10.2018

Зміст інформації:
03.10.2018 року Рішенням акціонера ПАТ "АКБ "Траст-капітал" №10/2018 прийнято рішення про виключення зі складу Наглядової ради
ПАТ «АКБ «Траст-капітал».
Фіалко Олександр Олександрович (паспорт СО №952271, виданий Деснянським РУТУ МВС України в м.Києві 31.05.2002р.) - виключений зі
складу Наглядової ради ПАТ "АКБ "Траст-капітал" за власним бажанням. Припиняє повноваження на посаді Члена Наглядової Ради
(незалежного члена) ПАТ "АКБ "Траст-капітал" з дня прийняття такого рішення, на посаді перебував з 05.09.2018 року. Часткою в статутному
капіталі ПАТ "АКБ "Траст-капітал" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

03.10.2018

обрано

Член
Наглядової
Ради
(незалежний
член)

Пілюгаєва Олена
Володимирівна

001894894

0

Зміст інформації:
03.10.2018 року Рішенням акціонера ПАТ "АКБ "Траст-капітал" №10/2018 прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради ПАТ
«АКБ «Траст-капітал».
Пілюгаєва Олена Володимирівна (паспорт 001894894, виданий 8029 від 22.05.2018р.) - обрана на посаду Члена Наглядової ради (незалежного
члена) ПАТ "АКБ "Траст-капітал" на строк до наступних річних зборів банку. Приступає до виконання обов'язків з дня прийняття такого

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
або припинено
дії
повноваження)
1

2

Посада

Прізвище, ім’я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

рішення. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: Національний банк України, з 03.04.1996 - по 05.02.2018, Головний спеціаліст
відділу ліцензування юридичних осіб управління ліцензування юридичних осіб Департаменту ліцензування. Часткою в статутному капіталі
ПАТ "АКБ "Траст-капітал" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

