АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 09806443
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б.30
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 3932555
5. Електронна поштова адреса: a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.tascombank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна складу
посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 04.02.2019 року, на підставі отриманої письмової заяви від
12.12.2018 року, керуючись п.3.2. Положення про Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК», п.6.3. Положення про
Правління АТ «ТАСКОМБАНК», припинено з 05.02.2019 року повноваження Заступника Голови Правління, Члена
Правління АТ «ТАСКОМБАНК» Чумака Олександра Олександровича (паспорт: серія ВА №007321 виданий
Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 21.06.1995). На посаді Заступника Голови Правління,
Члена Правління Чумак Олександр Олександрович перебував 8 місяців, замість цієї особи нікого не призначено.
Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу обіймав посади: Заступника
Голови Правління, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», Заступника Голови Правління з малого та середнього
бізнесу, Члена Правління АТ «ТАСКОМБАНК», виконавчого директора напрямку корпоративного бізнесу та МСБ
ПАТ «КРЕДОБАНК», Директора Департаменту по роботі з партнерами ПАТ «КБ «НАДРА», директора Департаменту
малого та середнього бізнесу ПАТ «КБ «НАДРА». Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. В.о. Голови Правління

_________
(підпис)
М.П.

В.В. Дубєй
(ініціали та прізвище керівника)
05.02.2019 р.
(дата)

