
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової 

форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 

В.о. Голови Правління    Бериславський С.М.   
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 МП  

05.10.2017 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публічне акціонерне товариство "МОТОР-БАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 69068 м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 54Б 

4. Код за ЄДРПОУ 

 35345213 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0617697555, 0617697555 

6. Електронна поштова адреса 

 kdv@motor-bank.com.ua  

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.10.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 189 (2694) Бюлетень "Відомості НКЦПФР"  05.10.2017 

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці motor-bank.ua  в мережі Інтернет 05.10.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по-батькові або 

повне найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який 

видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

29.09.2017 призначено Заступник Голови 

Правління, член Правління  

Воінов Євген Михайлович д/н д/н 

 д/н 

0 

Зміст інформації: 

На підставі рішення Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" від 29.09.2017р. (Протокол №39/17),  з 02.10.2017 р. Воінов Євген Михайлович призначений на посаду 

Заступника Голови Правління, члена Правління ПАТ "МОТОР-БАНК". Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володіє 

часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 

особа протягом останніх п'яти років: керуючий філією, заступник директора, Радник Спостережної ради.  

 

 


