
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МОТОР-

БАНК” 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35345213 

1.4. Місцезнаходження емітента: 69068, Запорізька обл., м.Запоріжжя, проспект 

Моторобудівників, буд.54-б 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0617697555, 0617697555 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: vtp@motor-bank.com.ua  

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.motor-bank.com.ua 

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

2. Текст повідомлення 

Посадова особа Член ревізійної комісії Мартиненко Тетяна Андріївна (фізична особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади 12.04.2013; частка у 

статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 2 роки і 2 

місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв 

рішення про звільнення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: у 

зв’язку із закінченням строку повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів 

№1/13 від 12.04.2013 року. 

Посадова особа Член ревізійної комісії Ярошенко Тетяна Олександрівна (фізична особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади 12.04.2013; частка у 

статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 2 роки і 2 

місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв 

рішення про звільнення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: у 

зв’язку із закінченням строку повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів 

№1/13 від 12.04.2013 року. 

Посадова особа Член ревізійної комісії Погребняк Михайло Юрійович (фізична особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 12.04.2013; володіє 0 

акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом 

своєї діяльності: фінансовий директор, голова правління, заступник голови правління з 

фінансових питань, заступник голови правління, генеральний директор; непогашених 

судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 

роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів, причина 

прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол загальних зборів 

акціонерів №1/13 від 12.04.2013 року. 

Посадова особа Член ревізійної комісії Артемченко Валерій Степанович (фізична особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 12.04.2013; володіє 0 

акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом 

своєї діяльності: секретар-референт, економіст, начальник планово-економічного відділу, 

заступник директора, заступник фінансового директора; непогашених судимостей за 

корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що 

прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього 

рішення: вакантність посади; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів №1/13 від 

12.04.2013 року. 

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

3.2. Найменування посади: Голова Правління Придатко Валентина Іванівна 

М.П. 12.04.2013 


