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

Попова Свiтлана Михайлiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.03.2016

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
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

29.03.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

57 "Бюлетень"Цiннi папери України"

30.03.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.bankgefest.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 30.03.2016
(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

28.03.2016

припинено
повноваження

Виконуючий
обов'язки
Голови
Правлiння

Головач Оксана
Костянтинiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Засiданням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» вiд 28 березня 2016
року, протокол №12 прийнято рiшення про звiльнення Головач Оксани Костянтинiвни вiд тимчасового виконання обов’язкiв Голови
Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» 28 березня 2016 року. Посадова особа
Банку Головач О.К. згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Часткою у статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” Головач О.К. не
володiє. Посадова особа Банку Головач О.К. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
Головач О.К. тимчасово виконувала обов’язки Голови Правлiння ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» в перiод з 29 лютого 2016 року по
28 березня 2016 року.

29.03.2016

призначено

Зміст інформації:

Виконуючий
обов'язки
Голови
Правлiння

Попова Свiтлана
Михайлiвна

д/н д/н
д/н

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

Засiданням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» вiд 28 березня 2016
року, протокол №12 прийнято рiшення про покладання виконання обов’язкiв Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» з правом надання першого пiдпису документiв, якi утворюються при здiйсненнi
дiяльностi передбаченої Статутом Банку, на заступника головного бухгалтера, члена Правлiння ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»
Попову Свiтлану Михайлiвну з 29.03.2016 року .Посадова особа Банку Попова Свiтлана Михайлiвна згоди на розкриття паспортних даних не
надала. Часткою у статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” Попова С.М. не
володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Попова С.М. не має.
Попова Свiтлана Михайлiвна обiймала протягом останнiх п’яти рокiв наступнi посади (в зворотному порядку):
з 24.03.2015 року по теперiшнiй час – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» - заступник головного
бухгалтера, член Правлiння;
з 02.09.1997 року по 31.03.2014 року – Публiчне акцiонерне товариство «КРЕДИТПРОМБАНК» - головний бухгалтер фiлiї служби з
органiзацiї дiяльностi Донбаської фiлiї управлiння адмiнiстративного менеджменту, головний бухгалтер фiлiї служби з органiзацiї дiяльностi
Донбаської фiлiї управлiння адмiнiстративного менеджменту департаменту розвитку каналiв продажу ПАТ «Кредитпромбанк», головний
бухгалтер-начальник управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi Донбаської фiлiї, головний бухгалтер Донбаської фiлiї-начальник вiддiлу
бухгалтерського облiку та звiтностi, головний бухгалтер Донбаської фiлiї

