ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
за 18 серпня 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@credіt-optіma.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://www.credіt-optіma.com.ua/ukr/emіtent/
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Відповідно до Протоколу №48/2016 засідання Спостережної Ради ПАТ "КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК" від 16.08.2016 р. прийнято рішення покласти з 17 серпня 2016 р.
тимчасове виконання обов’язків Голови Правління ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" на
Заступника Голови Правління Давіденка Романа Борисовича. Посадова особа часткою в
статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: ПАТ «БАНК
РУССКИЙ СТАНДАРТ» - керівник проекту відділу корпоративних продаж Управління
підтримки продаж, ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - заступник начальника дирекції з продажу
продуктів роздрібного бізнесу, заступник начальника дирекції за напрямком діяльності
Центру продаж, ПАТ «БАНК «НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ» - Радник Голови Правління,
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» - Радник Голови Правління, Заступник Голови
Правління.
Відповідно до Протоколу №48/2016 засідання Спостережної Ради ПАТ "КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК" від 16.08.2016 р. прийнято рішення припинити з 16 серпня 2016 р.
повноваження тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління ПАТ "КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК", які були покладені на Заступника Голови Правління, Бужака Владислава
Валентиновича. Посадова особа на посаді перебував з 21.06.2016 по 16.08.2016.
3. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади: тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління.
Інформацію опубліковано у бюлетені «Цінні папери України» №155 від 22.08.2016р.

22.08.2016

____________

Давiденко Роман Борисович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

