ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЛАСИКБАНК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КЛАСИКБАНК».
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23926846.
1.4. Місцезнаходження емітента: 49000, Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця
Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення №17.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0562356062, 0562356068.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bank@bankclassic.com.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: www.bankclassic.com.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення
2.1. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу
посадових осіб – Спостережна рада ПАТ «КЛАСИКБАНК».
Дата прийняття рішення – 22.10.2015 року (протокол засідання Спостережної Ради Банку від
22.10.2015 р. №09 ).
Зміст рішення Спостережної Ради – Ввести в склад Правління ПАТ «КЛАСИКБАНК»
начальника Управління ризиків та фінансового аналізу ПАТ «КЛАСИКБАНК» - Кравчука
Олександра Євгеновича.
Інформація про посадову особу – Кравчук Олександр Євгенович (паспорт серії АС 305323,
виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинській області 27.06.1997 р.);
часткою у статутному капіталі ПАТ «КЛАСИКБАНК» не володіє.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента – Кравчук Олександр
Євгенович призначається відповідно до поданої заяви.
Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини - не має.
Строк на який призначено посадову особу – безстроково.
Попередні посади:
- Волинська обласна філія АКБ «УКРСОЦБАНК», м. Луцьк, з 27.10.2003 р. по
18.11.2004 р. на посадах провідного економіста спеціаліста споживчого кредитування
сектору приватних клієнтів, провідного економіста сектору приватних клієнтів,
провідного економіста спеціаліста по роботі із проблемною заборгованістю;
- Волинська філія АТ «Кредит Банк (Україна)», м. Луцьк, з 22.11.2004 р. по
14.07.2005 р. на посадах економіста з кредитної роботи відділення №4, спеціаліста
відділу роздрібного продажу, В. О. начальника відділу роздрібного продажу;
- Волинська обласна філія АКБ «ТАС-КОМЕРЦБАНК» м. Луцьк з 15.07.2005 р. по
02.06.2006 р. на посадах В. О. начальника відділу оцінки та моніторингу заставного
майна, начальника відділу оцінки та моніторингу заставного майна;
- АТ «Індекс - Банк» м. Київ з 05.06.2006 р. по 31.10.2007 р. на посадах провідного
економіста відділу кредитування платіжних карток управління кредитування
роздрібного бізнесу департаменту роздрібного бізнесу, начальника відділу
кредитування фізичних осіб управління контролю якості;
- ТОВ КБ «АРМА» м. Київ з 01.11.2007 р. по 28.09.2012 р. на посадах начальника
управління кредитування фізичних осіб департаменту індивідуального бізнесу,
начальника управління кредитування фізичних осіб;
- ПАТ «КЛАСИКБАНК» м. Дніпропетровськ з 02.06.2015 р. по теперішній час на
посаді заступника начальника Управління ризиків та фінансового аналізу
ПАТ «КЛАСИКБАНК».
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що несе відповідальність за законодавством.
Голова Правління

__________________
(підпис)

Іллюша В. М.
(ініціали та прізвище керівника)

