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.

Національний банк України 19 серпня 2016 року погодив Кузьміна Дмитра Миколайовича на
посаду Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ
БАНК». Згідно з Наказом №700-к від 22.08.2016 року Кузьмін Дмитро Миколайович (згоди
на розкриття паспортних даних не надано) вступив на посаду Голови Правління з 22 серпня
2016 року. Кузьміна Дмитра Миколайовича було призначено на посаду Голови Правління
Рішенням Спостережної Ради №07/16 від 29.06.2016 року безстроково. До моменту
вступання ним на посаду, з 29 червня 2016 року на нього було покладено виконання
обов`язків Голови Правління.
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 інформаційнотехнічного 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.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Банку
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