1.1. Повне найменування емітента:
1.2. Організаційно-правова форма емітента:
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
1.4. Місцезнаходження емітента:
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:

1.6. Електронна поштова адреса емітента
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2
розділу II або інформація про іпотечні цінні папери
відповідно до вимог розділу III цього Положення.
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Відомості про прийняття рішення про
зміну складу посадових осіб емітента.

Правління ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє, що на засіданні
Спостережної Ради Банку, яке відбулося 24.06.2016 року (протокол №07/16 від 24.06.2016)
було прийняте рішення про зміну складу посадових осіб Банку.
1.1. Вирішено звільнити Кузьміна Дмитра Миколайовича (паспорт СО160426 виданий
13.05.1999 Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві) з посади Директора
фінансового департаменту - Члена Правління ПАТ «Універсал Банк». На даній посаді
перебував 3 роки. На його посаду вирішено призначити Зарожевського Сергія
Володимировича.
1.2. Вирішено призначити Кузьміна Дмитра Миколайовича (паспорт СО160426 виданий
13.05.1999 Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві) Головою Правління ПАТ
«Універсал Банк» з 29 червня 2016 року, на підставі Рішення Спостережної Ради №07/16 від
29.06.2016р. Кузьмін Дмитро Миколайович заступає на посаду Голови Правління ПАТ
«Універсал Банк» з моменту надання Національним Банком України письмової згоди на
призначення Кузьміна Дмитра Миколайовича Головою Правління ПАТ «Універсал Банк».
Строк призначення на посаду – безстроково.
З 29 червня 2016 року та до моменту надання Національним Банком України письмової згоди
на призначення Кузьміна Дмитра Миколайовича Головою Правління ПАТ «Універсал Банк»,
вирішено призначити Кузьміна Дмитра Миколайовича (паспортні дані СО 160426 виданий
13.05.1999 Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві) виконуючим обов’язки
Голови Правління ПАТ «Універсал Банк», на підставі Рішення Спостережної Ради №07/16
від 24.06.2016р. Строк призначення на посаду – до моменту надання Національним Банком
України письмової згоди на призначення Кузьміна Дмитра Миколайовича Головою
Правління ПАТ «Універсал Банк»
Упродовж своєї трудової діяльності Кузьмін Д.М. обіймав наступні посади: інженертехнолог відділу супроводження програмного та технічного забезпечення телекомунікацій та
локальних мереж Банку;
інженер відділу автоматизації та інформаційно-технічного
забезпечення Банку; старший інженер відділу автоматизації та інформаційного забезпечення
Банку; старший інженер-технолог відділу автоматизації та інформаційно-технічного
забезпечення Банку; провідний інженер-програміст відділу автоматизації та інформаційно-

технічного забезпечення Банку; провідний економіст відділу неторгових операцій та
кредитних карток Банку; спеціаліст відділу фінансового контролю Банку; заступник
головного бухгалтера Банку; виконуючий обов’язки головного бухгалтера Банку; заступник
головного бухгалтера Банку; головний бухгалтер Банку; Директор фінансового
департаменту-Член Правління ПАТ «Універсал Банк».
Кузьмін Дмитро Миколайович, не володіє часткою в статутному капіталі товариства,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.1. Вирішено звільнити Зарожевського Сергія Володимировича (особа не надала згоду на
розкриття своїх паспортних даних) з посади Головного бухгалтера ПАТ «Універсал Банк».
На даній посаді перебував 2 роки 8 місяців. На його посаду вирішено призначити Сосюру
Катерину Анатоліївну.
2.2. Вирішено призначити Зарожевського Сергія Володимировича (особа не надала згоду
на розкриття своїх паспортних даних) на посаду Директора фінансового департаменту Члена Правління ПАТ «Універсал Банк» з 29 червня 2016 року, на підставі Рішення
Спостережної Ради №07/16 від 24.06.2016р. Строк призначення на посаду – безстроково.
Упродовж своєї трудової діяльності Зарожевський С.В. обіймав наступні посади: бухгалтера;
викладача економічних дисциплін в технікумі; головний економіст відділу методології
обліку Банку; заступник начальнику відділу методології обліку Банку; економіст відділу
внутрішнього аудиту та аналізу Банку; аудитор відділу внутрішнього аудиту та контролю
Банку; начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та внутрішньобанківських
операцій Банку; заступник головного бухгалтера – начальник відділу бухгалтерського
обліку, звітності і внутрішньобанківських операцій Банку; заступник головного бухгалтера,
призначений на посаду виконуючого обов’язки Головного бухгалтера –начальника
управління бухгалтерського обліку і звітності Банку; начальник управління економіки,
фінансів та контролю ризиків Банку; начальник відділу управлінського, податкового обліку
та планування фінансового управління Банку; заступник головного бухгалтера Банку;
головний бухгалтер-начальник фінансового управління Банку; заступник головного
бухгалтера-заступник директора департаменту обліку та звітності ПАТ «Корпоративний та
Інвестиційний Банк Креді Агріколь»; начальник управління бухгалтерського та податкового
обліку і звітності Фінансового департаменту ПАТ "Універсал Банк"; Головний бухгалтер
ПАТ «Універсал Банк».
Зарожевський Сергій Володимирович, не володіє часткою в статутному капіталі товариства,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Вирішено призначити Сарантопоулоса Панагіотіса (особа не надала згоду на розкриття
своїх паспортних даних) на посаду Директора з розвитку роздрібного бізнесу та каналів
дистрибуції - Члена Правління ПАТ «Універсал Банк» з 29 червня 2016 року, на підставі
Рішення Спостережної Ради №07/16 від 24.06.2016р. Строк призначення на посаду –
безстроково.
Упродовж своєї трудової діяльності Сарантопоулос П. обіймав наступні посади: менеджер
продуктів Банку; керівник маркетингових програм Банку; директор мережі фінансових
консультантів Банку; заступник директора з роздрібного банкінгу - директор з продажів
Банку; директор альтернативних каналів продажу – управління прямих продаж Банку;
директор з розвитку роздрібного бізнесу та каналів дистрибуції ПАТ «Універсал Банк».

Сарантопоулос Панагіотіс, не володіє часткою в статутному капіталі товариства,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі Наказу №515-к від 29.06.2016р. призначити Сосюру Катерину Анатоліївну
(паспорт СО 185104 виданий 19.09.1999 Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві)
Головним Бухгалтером ПАТ «Універсал Банк» з 29 червня 2016 року. Сосюра Катерина
Анатоліївна заступає на посаду Головного Бухгалтера ПАТ «Універсал Банк» з моменту
надання Національним Банком України письмової згоди на призначення Сосюри Катерини
Анатоліївни Головним Бухгалтером ПАТ «Універсал Банк». Строк призначення на посаду –
безстроково.
З 29 червня 2016 року та до моменту надання Національним Банком України письмової згоди
на призначення Сосюри Катерини Анатоліївни Головним Бухгалтером ПАТ «Універсал
Банк», вирішено призначити Сосюру Катерину Анатоліївну (паспорт СО 185104 виданий
19.09.1999 Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві) виконуючим обов’язки
Головного Бухгалтера ПАТ «Універсал Банк», на підставі Наказу №515-к від 29.06.2016р.
Строк призначення на посаду – до моменту надання Національним Банком України
письмової згоди на призначення Сосюру Катерину Анатоліївну Головним Бухгалтером ПАТ
«Універсал Банк»
Упродовж своєї трудової діяльності Сосюра К.А. обіймала наступні посади: касир-фахівник
каси перерахунку відділу касових операцій операційного управління Фінансового
департаменту Банку; начальник сектору відділу внутрішньобанківського обліку управління
бухгалтерського обліку і звітності Фінансового департаменту Банку; бухгалтер сектору
обліку товарно-матеріальних цінностей управління внутрішньобанківських розрахунків
Департаменту бухгалтерського обліку та звітності Банку; провідний економіст управління
внутрішньобанківських операцій департаменту бухгалтерського обліку та звітності Банку;
головний економіст управління внутрішньобанківських операцій департаменту
бухгалтерського
обліку,
контролю
і
звітності
Банку;
начальник
відділу
внутрішньобанківських операцій управління обліку банківських операцій департаменту
бухгалтерського обліку Банку; начальник управління обліку внутрішньобанківських
операцій департаменту бухгалтерського обліку Банку; заступник Головного бухгалтера ПАТ
«Універсал Банк».
Сосюра Катерина Анатоліївна, не володіє часткою в статутному капіталі товариства,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

В. о. Голови Правління Банку

____________________________ Д.М. Кузьмін

