
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ 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 III або інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього 

Положення: зміна складу посадових осіб емітента. 

II. Текст повідомлення 

06.06.2016 року рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 6.3.9.1 

Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність», 

затверджено та введено в дію з 07.06.2016 року наступні зміни до складу Правління АТ «ТАСКОМБАНК»: 

призначено на посаду Заступника Голови Правління з роздрібного бізнесу, Члена Правління АТ 

«ТАСКОМБАНК» Берова Олексія Олексійовича (паспорт: серія ЕА №303311 виданий Кіровським РВ 

УМВС України в Кіровоградській області 09.07.1997 року) строком на три роки. Часткою в статутному 

капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу обіймав посади: директора з роздрібного 

бізнесу АТ «ТАСКОМБАНК», заступника керівника Проектної групи АТ «ТАСКОМБАНК», начальника 

управління розвитку продуктів роздрібного бізнесу Департаменту розвитку та підтримки роздрібного 

бізнесу ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», начальника управління розвитку 

продуктів роздрібного бізнесу Департаменту роздрібного бізнесу ПАТ «Акціонерний комерційний 

промислово-інвестиційний банк», начальника Управління розвитку роздрібних продуктів АТ «Сведбанк» 

(публічне). Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у 

сфері господарської, службової діяльності не має. 

III. Підпис 

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

що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

 

 

2. Голова Правління ______________ 

(підпис) 

С.Л. Тігіпко 

(ініціали та прізвище керівника) 

                          М. П. 07.06.2016 р. 

 


