ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
за 30 березня 2016 року
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34819265
1.4. Місцезнаходження емітента: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 569-65-15
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bank@credit-optima.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: www.credit-optima.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Рiшенням акцiонерiв №2/2016 вiд 30.03.2016 року Сахно Яну Василiвну призначено
Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК ", з 31.03.2016 року зi строком
повноважень 3 (три) роки.
Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не
володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
04.07.2009р. - 20.09.2012р. прийнята на посаду iнженера комп’ютерних систем Приватного
дорожньо - будiвельного пiдприємства № 92, звiльнена за власним бажанням;
08.10.2012р. – 11.07.2013р. стояла на облiку в Макiївському мiському центрi зайнятостi;
12.07.2013р. – 06.09.2013р. прийнята на посаду торгового агента ТОВ «Спiвдружнiсть»,
звiльнена за власним бажанням;
21.10.2013р. – 29.07.2014р. прийнята на посаду торгового представника вiддiлу продажiв
будiвельних та гiдроiзоляцiйних систем Донецької фiлiї ТОВ «Арабеск», звiльнена за
власним бажанням;
01.08.2014р. – 22.08.2014р. прийнята на посаду керiвника вiддiлу будiвельних
гiдроiзоляцiйних систем Фiлiї № 1 ТОВ «Будмакс» в м. Києвi, звiльнена за власним
бажанням;
26.08.2014р. – 13.05.2015р. прийнята на посаду асистента керiвника ТОВ «Будмакс»,
звiльнена за згодою сторiн;
01.12.2015р. – 02.03.2016р. стояла на облiку в Подiльському районному центрi занятостi
Вiдповiдно до Рiшення акцiонера №2/2016 вiд 30 березня 2016 року достроково
припинила повноваження Компанiєць Євгенiя Олегiвна, як Член Ревiзiйної комiсiї, з 30
березня 2016 року.
Посадова особа на посадi перебувала з 23.04.2014 року.

Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не
володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Замiсть звiльненої особи на посаду призначено Сахно Яну Василiвну
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Старомінська І.О.
01 квітня 2016 року.

