Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації

Кравченко Петро Іванович
(прізвище та ініціали керівника)

05.02.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01103, м.Киїів, Підвисоцького,7
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
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

05.02.2019
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.tc-bank.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

05.02.2019
(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

припинено
повноваження

Член
Правління,
начальник
Служби
фінансового
моніторингу

Яблочніков Олександр
Дмитрович

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

05.02.2019

0

Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" від 05 лютого 2019 року (Протокол №2019-04) вивільнений від виконання
функцій Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", виключений зі складу
Правління -посадова особа Яблочніков Олександр Дмитрович (паспорт серії СН №220830 виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві
від 04.06.1996р.), на підставі отримання рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків
(оверсайту) платіжних систем від 31.01.2019р. № 32 про відмову в погодженні Яблочнікова Олександра Дмитровича членом Правління,
Відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Строк протягом якого перебував на
посаді 3,5 місяці. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Вищезазначеним рішенням призначено Ковальчук Оксану Віталіївну - начальника Управління контролю за дотриманням норм (комплаенс),
тимчасово виконуючою обов’язки відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, за фактом тимчасової відсутності
(увільнення) Відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу, з покладанням на неї всіх обов’язків та наданням
всіх прав відповідального працівника Банку, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», вищезазначеним
положенням та внутрішніми документами АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» з питань здійснення фінансового моніторингу 05 лютого 2019р.
05.02.2019

обрано

Заступник
Головного
бухгалтера

Глущенко Людмила
Петрівна

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
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

- начальник
Відділу
внутрішньої
бухгалтерії
та
податкового
обліку
Зміст інформації:
Рішення про обрання посадової особи емітента прийнято Наглядовою радою АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" 05 лютого 2019 року (Протокол
№2019-04). Посадова особа Глущенко Людмила Петрівна (паспорт серії СО №024752 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві
від 22.12.1998р.) обрана Членом Правління АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ". Приступає до виконання обов'язків з 05.02.2019 року. Часткою в
статутному капіталі емітента не володіє, не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх трьох років
особа обіймала посаду - заступника Головного бухгалтера - начальника Відділу внутрішньої бухгалтерії та податкового обліку АТ "БАНК
ТРАСТ-КАПІТАЛ".

