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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство
"Унiверсал Банк"

2. Код за ЄДРПОУ

21133352

3. Місцезнаходження

04114, м.Київ, Автозаводська,
54/19

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 390-54-19 (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

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На пiдставi Наказу №129-к вiд 21.02.2018р. призначити Мисник Оксану Володимирiвну (особа не
надала згоду на розкриття своїх паспортних даних) заступником головного бухгалтера ПАТ
«УНIВЕРСАЛ БАНК» з 21 лютого 2018 року. Мисник Оксана Володимирiвна заступає на посаду
заступника головного бухгалтера ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» з моменту надання Нацiональним
Банком України письмової згоди на призначення Мисник Оксани Володимирiвни заступником
головного бухгалтера ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК».
Строк призначення на посаду – безстроково.
Упродовж своєї трудової дiяльностi Мисник О.В. обiймала наступнi посади:
З 05.2013р. по 07.2014р. радник Голови Правлiння по фiнансам ПАТ "КСГ БАНК";
З 08.2014р. по 10.2014р. виконуючий обов’язки головного бухгалтера ПАТ "БГ БАНК";
З 02.2015р. по 05.2015р. заступник начальника Управлiння експертiв тимчасової адмiнiстрацiї АТ
"ЗЛАТОБАНК";
З 05.2015р. по 11.2015р. заступник начальника Департаменту лiквiдацiйних процедур з
бухгалтерського облiку АТ "ЗЛАТОБАНК";
З 11.2015р. по 06.2017р. головний бухгалтер АТ "ЗЛАТОБАНК";
З 08.2017р. по 02.2018р. керiвник напрямку з методологiї бухгалтерського облiку та регуляторної
звiтностi ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК».
Мисник Оксана Володимирiвна, не володiє часткою в статутному капiталi товариства, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та
визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.

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
Голова Правлiння

Старомiнська Iрина Олександрiвна
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

21.02.2018
М.П.

(дата)
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