Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента за 28.10.2011 р.
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ОПТИМА
БАНК»
Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34819265
Місцезнаходження емітента: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 569-65-15
Електронна поштова адреса емітента: bank@credit-optima.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується для розкриття інформації:
www.credit-optima.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Текст
28 жовтня 2011 року на підставі рішення Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
(протокол №33 від 28.10.2011р.) в складі посадових осіб ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (надаліБанк) відбулися наступні зміни:
Вирішено звільнити з 31 жовтня 2011 р. за власним бажанням (згідно поданої заяви) Головного
бухгалтера, члена Правління Банку Мирієвську Галину Петрівну (згода на розкриття паспортних
даних не надана). Часткою в статутному капіталі Банку Мирієвська Г.П. не володіє, непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має, посаду обіймала з 01.02.2007 р.
Вирішено призначити Головним бухгалтером Банку Шульгу Владу Вікторівну (паспорт СО 306746,
виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, 21.12.1999р.), зі вступом її на вказану посаду
після погодження її кандидатури Національним банком України. До моменту погодження Шульги
В.В. на посаді Головного бухгалтера Банку, Шульга В.В. призначена з 01 листопада 2011 року
членом Правління та виконуючою обов’язки Головного бухгалтера Банку з наданням їй всіх
повноважень Головного бухгалтера Банку, передбачених чинним законодавством України, Статутом
та внутрішніми документами Банку. Часткою в статутному капіталі Банку Шульга В.В. не володіє,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Шульга В.В. призначена на
невизначений термін. Попередні посади, які займала: Головного бухгалтера Першої Київської філії
АКБ «Форум», заступника директора Першої Київської філії АКБ «Форум», заступника директора з
корпоративного бізнесу Першого Київського відділення ПАТ «Банк Форум», Головного бухгалтера
ПАТ «Банк Столиця», заступника Головного бухгалтера ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
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