
 
 

Повідомлення про виникнення особливої  інформація емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „БАНК ВОСТОК” 
2. Код за ЄДРПОУ 26237202 
3. Місцезнаходження                                49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 
4. Міжміський код та телефон, факс (0562) 333-410, (0562) 333-452 
5. Електронна поштова адреса bank-cb@bankvostok.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації 

www.bankvostok.com.ua  

7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення  
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

IIІ. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством. 
 Голова Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» Мороховський Вадим Вікторович, 30.01.2019р. 

 
 

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноваження) 

Посада Прізвище, ім‘я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав) або 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

29.01.2019 р. обрано 
  Член 

Наглядової 
ради 

Кузнєцова 
Людмила 

Вікторівна 

паспорт серії КЕ № 644839, виданий  
Центральним РВ ОМУ УМВС України а 

Одеській області, 29.05.1997 р. 

 
0 

Зміст інформації: 
Обрання посадової особи виконано на підставі Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) №1 від 29.01.2019 р. 

Кузнєцова Людмила Вікторівна (паспорт: серія КЕ номер 644839 виданий 29.05.1997 р. Центральним РВ ОМУ УМВС України а 
Одеській області) обрано на посаду Члена Наглядової ради з 30.01.2019 р. Особа є незалежним членом Наглядової Ради. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Одеський національний економічний університет - Професор кафедри банківської справи, Завідувач кафедри банківської справи. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Особа є незалежним членом Наглядової Ради. 


