Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова Правлiння

М.Папанiколаоу

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21133352
4. Місцезнаходження
м. Київ , Оболонський, 04114, м.Київ, Автозаводська, 54/19
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 391-57-96 (044) 390-54-19
6. Електронна поштова адреса
ndanylina@universalbank.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Цiннi папери україни" 80

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.universalbank.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

30.04.2014
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Штатним розкладом ПАТ «Унiверсал Банк» посада корпоративного секретаря
не передбачена.
Посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента.
Протягом 2013 року банк не здiйснював виплату дивiдендiв
Протягом 2013 року банк не випускав акцiї
Облiгацiї та iншi цiннi папери не випускалися.
Викуп власних акцiй не проводивcя.
Сертифiкати цiнних паперiв не випускалися.
Гарантiї третiх осiб за випуском боргових цiнних паперiв вiдсутнi

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №479981
3. Дата проведення державної реєстрації
20.01.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
1162671970
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
885
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грощового посередництва
10. Органи управління підприємства
1) Загальнi Збори Акцiонерiв; 2) Спостережна рада Банку; 3) Правлiння Банку.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Головне управлiння НБУ по м.Києву та Київськiй областi
2) МФО банку
322001
3) поточний рахунок
32004160302
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "Укрсоцбанк"
5) МФО банку
300023
6) поточний рахунок
16001840804159

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Банкiвська дiяльнiсть

92

10.10.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

Банкiвська лiцензiя вiд 10 жовтня 2011 р. №92 на
право здiйснення банкiвських послуг визначених
Опис частиною третьою статтi 47 Закону України "Про
банки та банкiвську дiяльнiсть", термiн дiї якої не
обмежено.

Банкiвська дiяльнiсть

92

10.10.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

Генеральаї лiцензiя на здiйснення валютних
операцiй вiд 10 жовтня 2011 р. №92 та додаток до
Опис
генеральної лiцензiї на здiйснення валютних
операцiй вiд 10 жовтня 2011 р. №92, термiн дiї
яких не обмежено.

Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
цiнних
01.10.2013
№ 263460
паперiв та
фондового
ринку

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

термiн дiї не обмежено

Нацiональна
комiсiєю з
АД
цiнних
28.09.2012
№075843
паперiв та
фондового
ринку

Брокерська дiяльнiсть

Опис

Опис

Необмежена

термiн дiї не обмежено

Нацiональна
комiсiєю з
АД
цiнних
28.09.2012
№075844
паперiв та
фондового
ринку

Дилерська дiяльнiсть

Необмежена

Необмежена

термiн дiї не обмежено

Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
цiнних
Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
01.10.2013
№ 263461
паперiв та
фондового
ринку

Необмежена

Опис

термiн дiї не обмежено

Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
цiнних
01.10.2013
№ 263462
паперiв та
фондового
ринку

Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв.

Опис

термiн дiї не обмежено

Необмежена

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
ТОВ "ЕРБ ПРОПЕРТI СЕРВIСЕЗ УКРАЇНА"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
36025136
4) місцезнаходження
вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ 04114 Україна
5) опис
Основним предметом дiяльностi Товариства, згiдно з цим Статутом, є отримання прибутку вiд
здiйснення господарської дiяльностi, що визначена цим Статутом, на територiї України та
закордоном, зокрема, але не обмежуючись, вiд придбання, продажу, здавання в оренду майна,
будiвництва, надання послуг посередництва в сферi нерухомостi, включаючи послуги з
проведення оцiнки об'єктiв нерухомого майна, супроводу технiчних проектiв та проектiв з
управлiння майном, а також iнших консультацiйних послуг щодо iнвестування в та будiвництва
об'єктiв нерухомостi в Українi та закордоном.
15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової оцінки
емітента або цінних паперів
емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

ТзОВ «КредитРейтинг»

уповноважене рейтингове
агентство

13.09.2013

uaAA - стабiльний

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

ЕРБ Нью Юроп Холдiнг Б.В.
(ERB New Europe Holding
B.V.)

99999999

1043 Нiдерланди
Амстердам Нарiтавег, 165

99.9652

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Усього

99.9652

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стратонов Сергiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 863057 07.12.1998 Личакiвський РВ УМВС України у Львiвськiй обл
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння ВАТ "Банк Унiверсальний"
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.04.2011 3 роки
9) Опис
Голова Спостережної Ради керує роботою Спостережної Ради Банку. За рiшенням емiтента
iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коллiрйотiс Оттон
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АI 0068276 02.09.2011 А.Е.А./Д.Д. Н.П.С
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний менеджер – мiжнароднi споживчi послуги, Євробанк ЕФГ.
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.04.2011 3 роки
9) Опис

Заступник Голови Спостережної ради приймає участь у роботi Спостережної Ради Банку. За
рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марiнос Джорджiос
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
AI 1385093 12.12.2011 А.Е.А./Д.Д. Н.П.С
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний менеджер вiддiлу обслуговування корпоративних клїєнтiв, Євробанк ЕФГ
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.04.2011 3 роки
9) Опис
Член Спостережної Ради приймає участь у роботi Спостережної Ради Банку. За рiшенням емiтента
iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крiстiна Теофiлiдi
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
AH 4912599 22.08.2011 А.Е.А./Д.Д. Н.П.С
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**

16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор мiжнародного вiддiлу, Картки Євробанку ЕФГ
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.04.2011 3 роки
9) Опис
Член Спостережної Ради приймає участь у роботi Спостережної Ради Банку. За рiшенням емiтента
iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лорентцiадiс Спиридон
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
AI 1573022 31.12.2011 А.Е.А./Д.Д. Н.П.С
4) рік народження**
1946
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Даних немає
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.04.2011 3 роки
9) Опис
Член Спостережної Ради приймає участь у роботi Спостережної Ради Банку. За рiшенням емiтента
iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної Комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коколагiаннiс Харалампос
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

AK 021124 10.03.2011
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник Департаменту з фiнансiв та контролю, Євробанк ЕФГ.
8) дата обрання та термін, на який обрано
04.06.2013 3 роки
9) Опис
Голова Ревiзiйної Комiсiї керує роботою Ревiзiйної Комiсiї. За рiшенням емiтента iнформацiя про
розмiр виплаченої винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної Комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Теодорос Каракасiс
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 7668086 07.02.2009 А.Е.А./Д.Д. – N.P.C
4) рік народження**
1947
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник з пiдтримки бухгалтерського облiку дочiрнiх пiдприємств, Eurobank EFG.
8) дата обрання та термін, на який обрано
04.06.2013 3 роки
9) Опис
Виконує функцiї Члена Ревiзiйної Комiсiї. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої
винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної Комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ставрос Iоанноу
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АН 4554984 22.07.2011 А.Е.А./Д.Д. – N.P.C
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Наглядової ради, Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia
8) дата обрання та термін, на який обрано
04.06.2013 3 роки
9) Опис
Виконує функцiї Члена Ревiзiйної Комiсiї. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої
винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Папанiколаоу Мiлтiадiс
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АK 3569743 08.01.2014 А.Е.А./Д.Д.-N.P.C
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Євробенк ЕФГ Україна Дистрибуцiя" Заступник Генерального директора.
8) дата обрання та термін, на який обрано

12.07.2007 безстроково
9) Опис
Голова Правлiння керує роботою виконавчого органу. За рiшенням емiтента iнформацiя про
розмiр виплаченої винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Перший заступник Голови Правлiння -Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волох Iгор Олегович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МР 2989949 18.11.2011 Мiнiстерством внутрiшнiх справ Республiки Бiлорусь
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" Заступник Голови Правлiння
8) дата обрання та термін, на який обрано
02.11.2007 безстроково
9) Опис
Перший заступник Голови Правлiння - Член Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння в разi
його вiдсутностi, бере участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв,
необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи
згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв
акцiонерiв i Спостережної ради Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої
винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фотiос Сардiс
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
AI 0658955 18.10.2011 А.Е.А./Д.Д.-N.P.C

4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЕФГ Евробенк Ергасiас С.А. Керiвник Бiзнес Центру C&SE Європа.
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.10.2010 безстроково
9) Опис
Заступник Голови Правлiння бере участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi
фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його
роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних
зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр
виплаченої винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння з корпоративного бiзнесу - Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гороховських Роман Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 495164 07.08.1998 Київським РВ ДМУ ЦМВС України в Донецькiй обл
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Дойче Банк ДБУ", керiвник департаменту
8) дата обрання та термін, на який обрано
03.01.2012 безстроково
9) Опис
Заступник Голови Правлiння з корпоративного бiзнесу - Член Правлiння бере участь в управлiннi
поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та
несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком,

встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради
Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бойко Олександр Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Євробенк ЕФГ Україна Дистрибуцiя" Директор з iнформацiйних технологiй
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.06.2007 безстроково
9) Опис
Член Правлiння бере участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв,
необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи
згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв
акцiонерiв i Спостережної ради Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої
винагороди не надається.
Не надає письмової згоди на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Директор фiнансового департаменту - Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьмiн Дмитро Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 160426 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1976
5) освіта**

Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Акцiонерний комерцiйний банк «Сiтiбанк (Україна)» Головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
04.06.2013 безстроково
9) Опис
Директор фiнансового департаменту - Член Правлiння керує роботою фiнансового департаменту
Банку, бере участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв, необхiдних для
статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з
принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв
i Спостережної ради Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди
не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Директор Департаменту операцiйного управлiння - Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зiсiмос Нiкiтас
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АI 0124751 09.09.2011 А.Е.А./Д.Д.-N.P.C.
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Унiверсал Банк», Заступник Директора Департаменту операцiйного управлiння.
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.01.2010 безстроково
9) Опис
Директор Департаменту операцiйного управлiння - Член Правлiння бере участь в управлiннi
поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та
несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком,
встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради
Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Директор Департаменту з казначейства - Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пономаренко Сергiй Вячеславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 616258 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ КБ "НАДРА", Директор Казначейства
8) дата обрання та термін, на який обрано
03.06.2011 безстроково
9) Опис
Директор Департаменту з казначейства - Член Правлiння бере участь в управлiннi поточною
дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе
вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими
Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку. За рiшенням
емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Панагiотопоулос Дiмiтрiос
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Польбанк ЕФГ, Заступник генерального директора
8) дата обрання та термін, на який обрано
07.11.2012 безстроково
9) Опис
Заступник Голови Правлiння бере участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi
фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його
роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних
зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр
виплаченої винагороди не надається.
Не надає письмової згоди на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зарожевський Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Акцiонерне товариство «Калiон Банк Україна», заступник головного бухгалтера-заступник
директора департаменту облiку та звiтностi
8) дата обрання та термін, на який обрано
31.10.2013 безстроково
9) Опис
Головний бухгалтер керує роботою бухгалтерiї Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про
розмiр виплаченої винагороди не надається.
Не надає письмової згоди на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

