Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова Правлiння

Кравченко Петро Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

12.05.2016

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство"Акцiонерний комерцiйний банк"Траст-капiтал"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01103, м.Киїiв, Пiдвисоцького,7
4. Код за ЄДРПОУ
26519933
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)206-33-88 (044)206-33-88
6. Електронна поштова адреса
mag@tc-bank.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.05.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

«ВІДОМОСТІ НКЦПФР»

18.05.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.tc-bank.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

19.05.2016
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)

Посада

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

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

5

6

1

2

3

4

11.05.2016

припинено
повноваження

Член
Правлiння,Головний
бухгалтер

Шапран Юлiя
Володимiрiвна

0

Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень посадової особи емiтента прийнято рiшенням Наглядової ради вiд"11"травня 2016 року (Протокол
№2016-03).Посадова особа Шапран Юлiя Володимiрiвна (Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних) припинила
повноваження на посадi Члена Правлiння, Головного бухгалтера. Часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, не погашеної судимостi
за корисливi та посадi злочини не має. Строк, протягом якого перебувала на посадi, сiм рокiв. На мiсце посадової особи обрано виконуючим
обов`язкiв Головного бухгалтера Метлову Анну Вiталiївну вiд"11"травня 2016 року (Протокол №2016-03).
11.05.2016

призначено

Член Правлiння,
в.о.Головного
бухгалтера

Метлова Анна
Вiталiївна

0

Зміст інформації:
Рiшення про призначення посадової особи емiтента прийнято рiшенням Наглядової ради вiд"11"травня 2016 року (Протокол №201603).Посадова особа Метлова Анна Вiталiївна (Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних) призначена на посадi Члена
Правлiння,в.о. Головного бухгалтера. Часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, не погашеної судимостi за корисливi та посадi
злочини не має.Протягом останнiх п`яти рокiв особа обiймала посаду заступника Головного бухгалтера – начальника Вiддiлу внутрiшньої
бухгалтерiї та податкового облiку.

