
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21322127 

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, 

проспект Кірова, буд. 46. 

1.5. Міжміський код та телефон, факс емітента: (0562)387660; (0562)323673 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: i.merkulov@radabank.com.ua 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://www.radabank.com.ua 

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

1.9. Дата вчинення дії: 22.04.2011 

1.10. Повідомлення розміщено у стрічці новин: 26.04.2011 09:17:46 

2. Текст повідомлення 

Зміна складу посадових осіб ПАТ «АБ «РАДАБАНК» відбулась згідно рішення чергових річних 

Загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 22.04.2011 р.(Протокол № 68) на підставі 

пункту 6.5.1. Статті 6 Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ 

БАНК «РАДАБАНК». 
 
Звільнено: Арсеньєва Сергія Леонідовича з посади Голови Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,00%. 

Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Перебував на посаді з 29.04.2010 р. 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав. 
 
Звільнено: Яковлєва Костянтина Вікторовича з посади члена Наглядової Ради 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,00%. 

Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Перебував на посаді з 10.12.2007 р. 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав. 
 
Звільнено: Михайлова Вячеслава Вікторовича з посади члена Наглядової Ради 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,00%. 

Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Перебував на посаді з 29.04.2010 р. 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав. 
 
Призначено: Курачеву Наталію Володимирівну на посаду Голови Наглядової Ради 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,00%. 

Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Посадову особу призначено зі строком повноважень 3 роки. 

Інша посада, яку обіймає: Член Ради директорів КІТ Фінанс (ТОВ), м. Санкт-Петербург, Росія; т.в.о 

Генерального директора КІТ Фінанс Холдингова компанія (ТОВ), м. Санкт-Петербург, Росія. 

Інші посади, які обіймала протягом своєї діяльності: Член Ради директорів ТКБ БНП Паріба 

Інвестмент Партнерс (ВАТ), м. Санкт-Петербург, Росія; Член Ради Фонду КІТ Фінанс Недержавний 

пенсійний фонд, м. Санкт-Петербург, Росія; Заступник Голови Ради директорів КІТ Фінанс 

Страхування (ВАТ), м. Санкт-Петербург, Росія; Член Ради директорів TKB BNP Paribas Investment 

Partners holding B.V., м. Амстердам, Нідерланди; Член наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК», 

м. Дніпропетровськ, Україна. 

Згоду на розкриття паспортних даних не давала. 
 

mailto:i.merkulov@radabank.com.ua
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Призначено: Литкіна Дмитра Леонідовича на посаду члена Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,00%. 

Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Посадову особу призначено зі строком повноважень 3 роки. 

Інша посада, яку обіймає: Виконавчий директор з інвестицій КІТ Фінанс Інвестиційний банк (ВАТ), 

м. Санкт-Петербург, Росія; Член Ради директорів ЗАТ «ТранКо-Ф», м. Санкт-Петербург, Росія. 

Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: Старший інвестиційний менеджер Державної 

корпорації «Російська корпорація нанотехнологій», м. Москва, Росія; Менеджер проектів ТОВ «Нові 

газові технології – менеджмент», м. Москва, Росія; Аналітик Представництва компанії «Ренова 

проджект Лімітед» (Республіка Кіпр), м. Москва, Росія; Аналітик департаменту бізнес аналізу та 

розвитку ЗАТ «Афіша індастріз», м. Москва, Росія; Аналітик ВАТ «Істок», м. Москва, Росія. 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав. 
 
Призначено: Мурзіна Сергія Олександровича на посаду члена Наглядової Ради 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,00%. 

Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Посадову особу призначено зі строком повноважень 3 роки. 

Інша посада, яку обіймає: Начальник Управління з розробки та супроводження інвестиційних 

проектів НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», м. Москва, Росія; Генеральний директор ТОВ «Транс-

Інвест», м. Москва, Росія; Член Ради директорів КІТ Фінанс Інвестиційний банк (ВАТ), м. Москва, 

Росія. 

Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: Член Ради директорів ЗАТ «Військово-

меморіальна компанія», м. Москва, Росія; Заступник Генерального директора ЗАТ «Дзарнетті 

Венца», м. Москва, Росія; Директор Департаменту корпоративної інфраструктури ВАТ 

«Далекосхідне морське пароплавство», м. Владивосток, Росія. 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав. 
 
Призначено: Нєфєдова Олексія Олександровича на посаду члена Наглядової Ради 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,00%. 

Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Посадову особу призначено зі строком повноважень 3 роки. 

Інша посада, яку обіймає: Заступник керівника Департаменту управління активами 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», м. Москва, Росія. 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав. 

3. Підпис 

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Голова Правління ________________ В.А. Данiльян 

 М.П. 26.04.2011 р. 


