
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Унiверсал Банк" 

2. Код за ЄДРПОУ 21133352 

3. Місцезнаходження 04114, Київ, Автозаводська, 54/19 

4. Міжміський код, телефон та факс 
(+38 044) 391-57-96 (+38 044) 390-54-

19 

5. Електронна поштова адреса office@universalbank.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 
www.universalbank.com.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» (надалi – «Банк») повiдомляє, що на засiданнi Спостережної 

Ради Банку, яке вiдбулося 12.10.2016 року (протокол №15/16 вiд 12.10.2016) було прийняте 

рiшення про змiну складу посадових осiб Банку.  

Вирiшено призначити Алєксєєву Ольгу Вiкторiвну (особа не надала згоду на розкриття своїх 

паспортних даних) на посаду Директор департаменту комплаєнс - Члена Правлiння ПАТ 

«Унiверсал Банк» з 12 жовтня 2016 року, на пiдставi Рiшення Спостережної Ради №15/16 вiд 

12.10.2016р. Строк призначення на посаду – безстроково. 

Упродовж своєї трудової дiяльностi Алєксєєва О.В. обiймала наступнi посади: економiста; 

провiдного економiста; начальника вiддiлу депозитiв i залучення ресурсiв; заступника керуючого 

банком; провiдного iнспектора-аудитора iнспекцiйно-аудиторського управлiння 

Банку; старшого спецiалiста ревiзiйної групи Банку; ведучого спецiалiста ревiзiйної служби Банку; 

головного спецiалiста ревiзiйної служби Банку; головного спецiалiста вiддiлу внутрiшнього 

аудиту служби внутрiшнього аудиту i ревiзiй Банку; заступника начальника вiддiлу з питань 

запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом Банку; 

заступника начальника вiддiлу фiнансового монiторингу Банку; начальника вiддiлу фiнансового 

монiторингу Банку; начальника управлiння фiнансового монiторингу дивiзiону фiнансiв та 

фiнансового монiторингу Банку; начальника управлiння фiнансового монiторингу дивiзiону 

фiнансового монiторингу та комплаєнсу Банку; начальника вiддiлу фiнансового монiторингу ПАТ 

"Унiверсал Банк"; начальника управлiння фiнансового монiторингу ПАТ "Унiверсал Банк"; 

Директора Департаменту з контролю за дотриманням регуляторних вимог ПАТ "Унiверсал Банк"; 

Директора Департаменту комплаєнс ПАТ "Унiверсал Банк" 

 

Алєксєєва Ольга Вiкторiвна, не володiє часткою в статутному капiталi товариства, непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Кузьмiн Дмитро Миколайович 

Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 



  
М.П. 

 

13.10.2016 

(дата) 

 


