Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1.
Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство комерційний банк “ЄВРОБАНК”
1.2. Код за ЄДРПОУ: 33305163
1.3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35.
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-44-21, (044) 220-11-89.
1.5. Електронна поштова адреса: o.bezdetko@eurobank-ua.com
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: https://www.eurobank-ua.com/about/raskrytie-informatsii/
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
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Зміст інформації:
05 жовтня 2015 року рiшенням Спостережної ради Публiчного акцiонерного товариства комерцiйний
банк „ЄВРОБАНК” (Протокол № 21 вiд 05.10.2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових
осiб, а саме про звільнення відповідального працівника ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», який очолює
внутрішньобанківську систему запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення,
Сич Олени Миколаївни (Паспорт серiї СН № 410944 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 11
лютого 1997 р.) за власним бажанням з посади Начальника управління фінансового моніторингу ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» та відкликання її зі складу Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з 05 жовтня 2015 року
(останній робочий день).
Посадова особа перебувала на посадi з 08.06.2015 р. по 05.10.2015 р. Часткою в статутному капiталi та
акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Замiсть звiльненої особи на посаду Члена Правлiння, Начальника управлiння фiнансового монiторингу
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» нікого не призначено.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
В.о. Голови Правління

______________
(підпис)
М. П.

Манішин Ігор Вікторович
05/10/2015

