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.
2. Текст повідомлення

24 червня 2016 року наказом Тимчасової адмiнiстрацiї (Наказ № 217-ОС вiд 23.06.2016 року)
звiльненно з посади Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння Богданця Бориса Богдановича
(паспорт серiї ТТ № 139447 виданий Днiпровським РВ ГУДМС України в м.Києвi 17.11.2012 року)
у зв'язку iз скороченням штату працiвникiв вiдповiдно до п.1 ст.40 КЗпП України.
Богданець Борис Богданович вiдповiдав за розвиток бiзнес–вертикалi, виконання бiзнеспоказникiв, розвиток карткового бiзнесу. Повноваження та обов`язки члена Правлiння передбаченi
в статутi Банку та в положеннi про Правлiння банку.
Посадова особа перебувала на посадi з 25.06.2012 р. по 24.06.2016 р. Часткою в статутному
капiталi та акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.
Замiсть звiльненої особи на посаду Заступника Голови Правлiння, Члена Правління ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» нiкого не призначено.
29 червня 2016 року наказом Тимчасової адмiнiстрацiї (Наказ № 239-ОС вiд 29.06.2016 року)
звiльненно з посади Голови Спостережної Ради Фурмана Дмитра Володимировича (паспорт серiї
АК 069908 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 24.03.1998 року) за
згодою сторiн, згiдно iз п.1 ст.36 КЗпП України.
Фурман Дмитро Володимирович виконував рiшення, прийнятi Загальними Зборами
Акцiонерiв, здiйснював нагляд за дiяльнiстю Правлiння банку, представляв iнтереси Спостережної
Ради у вiдносинах з третiми особами та захист прав та iнтересiв акцiонерiв Банку.
Посадова особа перебувала на посадi з 04.04.2012 р. по 29.06.2016 р.
Часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Замiсть звiльненої особи на посаду Голови Спостережної Ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» нiкого
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.
Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб на здійснення
тимчасової адміністрації у
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»

______________
(підпис)
М. П.

Кононець Вадим Валерійович
29/06/2016

