
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: 23.05.2012 

1.10. Повідомлення розміщено у стрічці новин: 24.05.2012 19:01:00 

2. Текст повідомлення 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК», на засіданні, яке відбулося 23.05.2012 р. було прийнято рішення про зміну складу 

Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Протокол засідання Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» № 19 від 23.05.2012 р.), а саме: 

Призначено з 24.05.2012 р. громадянина України Подковенко Сергiя Вiталiйовича членом Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

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

Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Посадову особу призначено зі строком повноважень 3 роки. 

Iншi посади, які обіймав протягом своєї дiяльностi: ревізор ревiзiйно-iнспекторського вiддiлу, старший інспектор, начальник 

ревiзiйно-iнспекторського вiддiлу, головний ревізор сектору ревiзiйної роботи Управління Госстраху Дніпропетровської обл.; 

головний державний податковий інспектор вiддiлу обліку та контролю Державної податкової iнспекцiї по місту Дніпропетровську; 

кредитний інспектор вiддiлу кредитів, ведучий спецiалiст фінансового управління, начальник вiддiлу аналізу та планування 

Дніпропетровської фiлiї АБ "IНКО"; начальник вiддiлу аналізу та прогнозування Дніпропетровської фiлiї Українського кредитного 

банку; начальник вiддiлу аналiзу та прогнозування АБ "Діамант", м. Дніпропетровськ; бухгалтер 1-ї категорії, ведучий спецiалiст, 

начальник вiддiлу економічного аналізу та планування, заступник начальника Управління аналізу, планування та звiтностi, 

начальник вiддiлу фінансового моніторингу ЗАТ КБ "Кредит-Днiпро"; начальник вiддiлу фінансового моніторингу, член 

Правління, вiдповiдальний працівник банку з питань запобігання (відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом ВАТ АКБ 

"СИГМАБАНК", м. Дніпропетровськ; начальник вiддiлу фінансового моніторингу ПАТ "АБ "РАДАБАНК", м. Дніпропетровськ. 

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 ________________ С.Б. Стоянов 
 М.П. 24.05.2012 р. 
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