Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"
2. Код за ЄДРПОУ
20057663
3. Місцезнаходження
04053 м. Київ Тургенєвська, 52/58
4. Міжміський код, телефон та факс
(044) 238-61-99 (044) 486-88-25
5. Електронна поштова адреса
sec@bnk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
http://bnk.ua/Info/Akcioneram
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог
глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Паспортні дані
Зміни
Прізвище, ім'я,
фізичної особи
Розмір частки в
(призначено,
по батькові або
Дата
(серія, номер, дата
статутному
звільнено,
повне
прийняття
Посада*
видачі, орган, який
капіталі
обрано або
найменування
рішення
видав)** або код за
емітента (у
припинено
юридичної
ЄДРПОУ юридичної відсотках)
повноваження)
особи
особи
1
2
3
4
5
6
Член
Думчев Євген
09.06.2015
Звільнено
д/н д/н д/н
0,0336
Правління Сергійович
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї в ПАТ " БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ
КРЕДИТ " Онищук Д.В.
Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви від 09.06.2015р.
Посадова особа Думчев Євген Сергійович (згода на розкриття паспортних даних не надана),
яка займала посаду Член Правління, звільнена за угодою сторін.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0336%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 70 000 ,00 грн.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 280 акцій.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1,3 місяці (з 29.04.2015 року).
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.
Уповноважена особа ФГВФО на
здійснення тимчасової
адміністрації ПАТ "БАНК
НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"

Д.В. Онищук

09.06.2015

