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

Кравченко Петро Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

10.05.2018

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. Київ, вул. Пiдвисоцького, 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

10.05.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

89(2842) ВIДОМОСТI НКЦПФР

11.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://tc-bank.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

10.05.2018
(дата)

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

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2018

обрано

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Руднiцька Юлiя
Богданiвна

МЕ 265757
13.03.2003 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України
в Київськiй обл.

0

Зміст інформації:
27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" №2/2018 прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання
(переобрання) дiючого складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» повноважень – 3 (три) роки.
Руднiцька Юлiя Богданiвна (паспорт МЕ 265757, виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 13.03.2003р.) - обрання
(переобрання) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" на строк - 3 роки. Приступає до виконання обов'язкiв 01.05.2018
року. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: аудитор в ТОВ «КУА «ТЕМ», з 22.06.2015 року по теперiшнiй час - Голова Ревiзiйної
комiсiї ПАТ "АКБ "Траст-капiтал".Часткою в статутному капiталi ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
27.04.2018

обрано

член
Ревiзiйної
комiсiї

Мацкевич Анна
Анатолiївна

0

Зміст інформації:
27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" №2/2018 прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання
(переобрання) дiючого складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» повноважень – 3 (три) роки.
Мацкевич Анна Анатолiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних) - обрання (переобрання) на посаду Члена
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" на строк - 3 роки. Приступає до виконання обов'язкiв 01.05.2018 року. Посади, якi обiймала
протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер в ДП «ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ УКРАЇНА», з 27.09.2016 року по теперiшнiй час - член Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Часткою в статутному капiталi ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.

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

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2018

обрано

член
Ревiзiйної
комiсiї

Вигулярний Вiталiй
Iванович

НК 011303
30.06.1995 Нiжинським РВ УМВС України в
Чернiгiвськiй обл.

0

Зміст інформації:
27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" №2/2018 прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання
(переобрання) дiючого складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» повноважень – 3 (три) роки.
Вигулярний Вiталiй Iванович (паспорт НК 011303, виданий Нiжинським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 30.06.1995р.) -обрання
(переобрання) на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" на строк - 3 роки. Приступає до виконання обов'язкiв 01.05.2018
року. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Директор департаменту страхування ПрАТ «СК «Реноме», з 01.07.2015 року по
теперiшнiй час - Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Часткою в статутному капiталi ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

припинено
повноваження

Голова
Наглядової
ради

Кравченко Iрина Юрiївна

СН 797922
14.05.1998 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

100

Зміст інформації:
27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" №2/2018 прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу
Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» у зв’язку з набранням чинностi Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв
України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» вiд 16.11.2017р. № 2210-VIII, встановлено,
зокрема, додатковi вимоги щодо наявностi в складi Ради (Наглядової ради) банку незалежних членiв (незалежних директорiв) не менш нiж
трьох осiб - рiшення щодо переобрання членiв Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» - не приймалось.
Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради буде прийнято за фактом пiдбору кандидатiв до складу Наглядової ради ПАТ «АКБ «Трасткапiтал», якi вiдповiдатимуть передбаченим законом критерiям.
Кравченко Iрина Юрiївна (паспорт СН 797922, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 14.05.1998р.) - припинення повноважень на
посадi Голови Наглядової ради ПАТ "АКБ "Траст-капiтал", перебувала на посадi з 27.04.2017 року. Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ

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

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

ТТ 053973
06.05.2011 Голосiївським РУ ГУМВС України в
м.Києвi

0

"АКБ "Траст-капiтал" - 100%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Ревуцький Олег
Генрiхович

Зміст інформації:
27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" №2/2018 прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу
Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» у зв’язку з набранням чинностi Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв
України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» вiд 16.11.2017р. № 2210-VIII, встановлено,
зокрема, додатковi вимоги щодо наявностi в складi Ради (Наглядової ради) банку незалежних членiв (незалежних директорiв) не менш нiж
трьох осiб - рiшення щодо переобрання членiв Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» - не приймалось.
Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради буде прийнято за фактом пiдбору кандидатiв до складу Наглядової ради ПАТ «АКБ «Трасткапiтал», якi вiдповiдатимуть передбаченим законом критерiям.
Ревуцький Олег Генрiхович (паспорт ТТ 053973, виданий Голосiївським РУ ГУМВС України в м.Києвi 06.05.2011р.) - припинення
повноважень Члена Наглядової Ради ПАТ "АКБ "Траст-капiтал", перебував на посадi з 27.04.2017 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ
"АКБ "Траст-капiтал" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2018

припинено
повноваження

Заступник
Голови
Наглядової
ради

Ковриженко Анатолiй
Миколайович

МЕ 390734
15.06.2004 Оболонським РУ ГУ МВС України в м.
Києвi

0

Зміст інформації:
27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" №2/2018 прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу
Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» у зв’язку з набранням чинностi Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв
України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» вiд 16.11.2017р. № 2210-VIII, встановлено,
зокрема, додатковi вимоги щодо наявностi в складi Ради (Наглядової ради) банку незалежних членiв (незалежних директорiв) не менш нiж

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

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

трьох осiб - рiшення щодо переобрання членiв Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» - не приймалось.
Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради буде прийнято за фактом пiдбору кандидатiв до складу Наглядової ради ПАТ «АКБ «Трасткапiтал», якi вiдповiдатимуть передбаченим законом критерiям.
Ковриженко Анатолiй Миколайович (паспорт МЕ 390734, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15.06.2004р.) - припинення
повноважень на посадi Члена Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради ПАТ "АКБ "Траст-капiтал", на посадi перебував з
27.04.2017 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
27.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Москалець Вячеслав
Анатолiйович

ТТ 252750
30.09.2014 Деснянським РВ ГУДМС України в мiстi
Києвi

0

Зміст інформації:
27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" №2/2018 прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу
Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» у зв’язку з набранням чинностi Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв
України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» вiд 16.11.2017р. № 2210-VIII, встановлено,
зокрема, додатковi вимоги щодо наявностi в складi Ради (Наглядової ради) банку незалежних членiв (незалежних директорiв) не менш нiж
трьох осiб - рiшення щодо переобрання членiв Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» - не приймалось.
Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради буде прийнято за фактом пiдбору кандидатiв до складу Наглядової ради ПАТ «АКБ «Трасткапiтал», якi вiдповiдатимуть передбаченим законом критерiям.
Москалець Вячеслав Анатолiйович (паспорт ТТ 252750, виданий Деснянським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi 30.09.2014р.) - припинення
повноважень на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ "АКБ "Траст-капiтал", на посадi перебував з 27.04.2017 року. Часткою в статутному
капiталi ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Пархоменко Юрiй
Федорович

МЕ 063826
18.06.2002 Днiпровське РУ ГУ МВС України в мiстi
Києвi

0

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

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Зміст інформації:
27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" №2/2018 прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу
Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» у зв’язку з набранням чинностi Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв
України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» вiд 16.11.2017р. № 2210-VIII, встановлено,
зокрема, додатковi вимоги щодо наявностi в складi Ради (Наглядової ради) банку незалежних членiв (незалежних директорiв) не менш нiж
трьох осiб - рiшення щодо переобрання членiв Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» - не приймалось.
Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради буде прийнято за фактом пiдбору кандидатiв до складу Наглядової ради ПАТ «АКБ «Трасткапiтал», якi вiдповiдатимуть передбаченим законом критерiям.
Пархоменко Юрiй Федорович (паспорт МЕ 063826, виданий Днiпровське РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 18.06.2002р.) - припинення
повноважень на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "АКБ "Траст-капiтал", на посадi перебував з 27.04.2017 року. Часткою в статутному
капiталi ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

припинено
повноваження

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Руднiцька Юлiя
Богданiвна

МЕ 265757
13.03.2003 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України
в Київськiй обл.

0

Зміст інформації:
27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" №2/2018 прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання
(переобрання) дiючого складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» повноважень – 3 (три) роки.
Руднiцька Юлiя Богданiвна (паспорт МЕ 265757, виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 13.03.2003р.) припинення повноважень на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АКБ "Траст-капiтал". Перебувала на посадi з 22.06.2015 року.Часткою в
статутному капiталi ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

припинено
повноваження

Зміст інформації:

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Мацкевич Анна
Анатолiївна

0

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

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" №2/2018 прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання
(переобрання) дiючого складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» повноважень – 3 (три) роки.
Мацкевич Анна Анатолiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних) - припинення повноважень на посадi Члена
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АКБ "Траст-капiтал". Перебувала на посадi з 27.09.2016 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ "АКБ "Трасткапiтал" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018

припинено
повноваження

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Вигулярний Вiталiй
Iванович

НК 011303
30.06.1995 Нiжинським РВ УМВС України в
Чернiгiвськiй обл. 30.06.1995р.

0

Зміст інформації:
27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" №2/2018 прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання
(переобрання) дiючого складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» повноважень – 3 (три) роки.
Вигулярний Вiталiй Iванович (паспорт НК 011303, виданий Нiжинським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 30.06.1995р.) - припинення
повноважень на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АКБ "Траст-капiтал". Перебував на посадi з 22.06.2015 року. Часткою в статутному
капiталi ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

