Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
В.о. Голови
Правлiння

Вархальов Петро
Юрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.10.2016

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 КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04208, Київ, вул. Порика Василя, буд. 13
4. Код за ЄДРПОУ
38770082
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 5020698 (044) 5038557
6. Електронна поштова адреса
office@bankgefest.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.10.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№201 "БЮЛЕТЕНЬ. ЦIННI ПАПЕРИ
УКРАЇНИ"

27.10.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.bankgefest.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.10.2016
(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

24.10.2016

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Нiколаєнко Андрiй
Iванович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» вiд 24 жовтня 2016 року
№ 8 припиненi повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» Нiколаєнка Андрiя Iвановича з 24 жовтня 2016
року. Член Наглядової ради ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” Нiколаєнко Андрiй Iванович згоди на розкриття паспортних даних не
надав. Часткою у статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” Нiколаєнко А. I.
не володiє. Посадова особа Банку Нiколаєнко Андрiй Iванович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Нiколаєнко
Андрiй Iванович виконував повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» з 01 жовтня 2015 року.
25.10.2016

обрано

Член
Наглядової
ради

Толстошеєв Дмитро
Олександрович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» вiд 24 жовтня 2016 року
№8 Толстошеєва Дмитра Олександровича обрано на посаду члена Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» з 25 жовтня 2016 року. Посадова особа Толстошеєв Дмитро Олександрович згоди на розкриття
паспортних даних не надав. Часткою у статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
“ГЕФЕСТ” Толстошеєв Д. О. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Толстошеєв Д. О. не має. Строк повноважень
Толстошеєва Д. О. встановлено на перiод три роки. Толстошеєв Дмитро Олександрович обiймав протягом останнiх п’яти рокiв наступнi посади
(в зворотному порядку):
з 22.08.2014 року по теперiшнiй час — Благодiйна органiзацiя “АГЕНТСТВО ВIДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДОНБАСУ” - генеральний
директор;

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

з 01.08.2002 року по 31.08.2012 року — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “Стерх ЛТД” - генеральний директор.

6

