
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ: 21322127 

3. Місцезнаходження: Україна, 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, проспект Кірова, буд. 46. 

4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652, (0562)387660 

5. Електронна поштова адреса емітента: j.konoshenkova@radabank.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 

http://www.radabank.com.ua 

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

8. Дата вчинення дії: 22.09.2014 

9. Повідомлення розміщено у стрічці новин: 23.09.2014 15:34:00 

II. Текст повідомлення 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на засiданнi, яке вiдбулося 22.09.2014 р. (Протокол засiдання № 90-1), 

було прийнято рiшення про призначення на новий термiн повноважень Голову Правлiння, Члена Правлiння ПАТ «АБ 

«РАДАБАНК» та Головного бухгалтера, Члена Правлiння, ПАТ «АБ «РАДАБАНК», змiни вiдбулись у зв’язку iз 

закiнченням термiну повноважень. 

 

     Призначено з 23.09.2014 р. Голову Правлiння, Члена Правлiння, ПАТ «АБ «РАДАБАНК» громадянина України 

Стоянова Сергiя Борисовича на новий строк дiї повноважень згiдно Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє – 0 шт.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. 

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "АКБ "НОВИЙ", 

заступник Голови Правлiння - член Правлiння ПАТ "АКБ "НОВИЙ", заступник Голови Правлiння ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК", Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Голова Правлiння, Член 

Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м. Днiпропетровськ, Україна. 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав. 

     Призначено з 23.09.2014 р. Головного бухгалтера, Члена Правлiння, ПАТ «АБ «РАДАБАНК» громадянина України 

Ахе Андрiя Тайвовича на новий строк дiї повноважень згiдно Статуту ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє – 0 шт.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. 

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер 

Синельниковського фiлiалу АКБ "НОВИЙ", м. Днiпропетровськ, Україна; заступник головного бухгалтера, Головний 

бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ", 

заступник Головного бухгалтера, тимчасово виконуючий обов’язки Головного бухгалтера, Головний бухгалтер Член 

Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м. Днiпропетровськ, Україна. 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав. 

III. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 

несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

 

Голова Правління ________________ С.Б. Стоянов 

 М.П. 23.09.2014 р. 

 

mailto:j.konoshenkova@radabank.com.ua
http://www.radabank.com.ua/

