
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
 

І. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "МОТОР-БАНК" 
2. Код за ЄДРПОУ: 35345213 
3. Місцезнаходження: 69068 м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 54Б 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0617697555, 0617697555 
5. Електронна поштова адреса: vtp@motor-bank.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: bank@motor-bank.com.ua  
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

Посадова особа Голова ревізійної комісії Височін Дмитро Володимирович (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних);  припинено повноваження на посаді 25.04.2014; 
частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала з 
12.04.2013; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що 
прийняв рішення про припинення повноважень - загальні збори акціонерів, причина прийняття 
цього рішення: дострокове припинення повноважень ревізійної комісії; підстави: протокол 
чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОТОР-БАНК" №1/14 від 25.04.2014. 
Посадова особа член ревізійної комісії Погребняк Михайло Юрійович (фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних);  припинено повноваження на посаді 25.04.2014; частка у 
статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала з 12.04.2013; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення 
про припинення повноважень - загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: 
дострокове припинення повноважень ревізійної комісії; підстави: протокол чергових загальних 
зборів акціонерів ПАТ "МОТОР-БАНК" №1/14 від 25.04.2014. 
Посадова особа член ревізійної комісії Артемченко Валерій Степанович (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних);  припинено повноваження на посаді 25.04.2014; 
частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала з 
12.04.2013; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що 
прийняв рішення про припинення повноважень - загальні збори акціонерів, причина прийняття 
цього рішення: дострокове припинення повноважень ревізійної комісії; підстави: протокол 
чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОТОР-БАНК" №1/14 від 25.04.2014. 
Посадова особа Голова ревізійної комісії Фоміна Зінаїда Максимівна (фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних);  обрана на посаду 25.04.2014; володіє 1 акцією, що 
складає 0,0001% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх 
п'яти років: головний бухгалтер; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - загальні 
збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: обрання нових членів ревізійної комісії; 
підстави: протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОТОР-БАНК" №1/14 від 
25.04.2014. 
Посадова особа член ревізійної комісії Бочаров Андрій Володимирович (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних);  обрана на посаду 25.04.2014; володіє 1 акцією, 
що складає 0,0001% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх 
п'яти років: заступник начальника юридичного відділу, начальник юридичного управління, 



директор юридичного департаменту; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - загальні 
збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: обрання нових членів ревізійної комісії; 
підстави: протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОТОР-БАНК" №1/14 від 
25.04.2014. 
Посадова особа член ревізійної комісії Труфанов Роман Вікторович (фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних);  обрана на посаду 25.04.2014; володіє 1 акцією, що 
складає 0,0001% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх 
п'яти років: заступник директора з реалізації готової продукції, юрисконсульт, провідний 
юрисконсульт, спеціаліст служби безпеки; непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - 
загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: обрання нових членів ревізійної 
комісії; підстави: протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОТОР-БАНК" №1/14 
від 25.04.2014. 

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        Чабан В.І. 

25.04.2014 


