
Повідомлення про Зміну складу посадових осіб емітента  

АТ «ТАСКОМБАНК» 

 (код ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження 04073, м. Київ, вул. Куренівська, б. 15 А,  

тел./факс (44) 3932555, e-mail: a.karelin@tascombank.com.ua,  www. tascombank.com.ua) 

 

27.05.2013 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 з 28.05.2013 року наступні зміни до складу Правління АТ 

«ТАСКОМБАНК»: 

 

Переведено з 28.05.2013 року Поляка Олега Яковича за його згодою згідно поданої заяви, з 

посади Заступника Голови Правління, члена Правління, що перебував на цій посаді протягом двох 

років та одного місяця, на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління - директора 

Київського регіонального центру строком на три роки. Замість зазначеної особи нікого не 

призначено. 

Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє.  

Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи 

злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  

 

Переведено з 28.05.2013 року Кареліну Людмилу Миколаївну за її згодою згідно поданої 

заяви, з посади Заступника Голови Правління, відкликано зі складу Правління АТ 

«ТАСКОМБАНК», що перебувала на цій посаді протягом чотирьох років та чотирьох місяців, на 

посаду начальника Служби внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК». Замість зазначеної особи 

нікого не призначено. 

Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє.  

Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи 

злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 

 

Призначено з 28.05.2013 року на посаду Заступника Голови Правління та обрано до складу 

Правління АТ «ТАСКОМБАНК» Холода Сергія Володимировича строком на три роки. 

Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє.  

До теперішнього часу обіймав посади: 

- Першого Заступника Голови Правління АТ «Сведбанк» (публічне), 

- Директора з операційної діяльності АТ «Сведбанк» (публічне), 

- Директора департаменту інформаційних технологій АТ «Індекс-Банк». 

Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи 

злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  

 

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій 

інформації.  

 

 

 

Голова Правління Дубєй Володимир Володимирович 

 


