Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
23.12.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 1/4 - 459
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами).
Уповноважена особа ФГВФО на
лiквiдацiю АКБ "НОВИЙ"

/підпис/

(посада)

О. О. Тімонін
(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"НОВИЙ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49000 м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 93
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
19361982
5. Міжміський код та телефон, факс
+38 (056) 785 08 30, 6. Адреса електронної пошти
L.pustovaya@banknew.dp.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.bankne
w.dp.ua/?page_id=2
36

23.12.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії
1
23.12.2019

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)
2
звільнено

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне
найменування юридичної особи

3
Головний бухгалтер

4
Перехрест Галина Миколаївна

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

5

6
0

Зміст інформації:
На пiдставi Наказу № 223-п від 23.12.2019 року Уповноваженої особи ФГВФО на здiйснення лiквiдацiї АКБ "НОВИЙ" внесенi змiни у персональному складi
посадових осiб Банку.
31 грудня 2019 року у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору, згідно п.2 ст.36 Кодексу Законів про Працю України, звільнено з посади Головного
бухгалтера Банку Перехрест Галину Миколаївну .
Перехрест Г. М. на посадi Головного бухгалтера АКБ "НОВИЙ" перебувала з 27.01.2012р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, пакетом
акцій/часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
На розкриття персональних даних посодовою особою згоди не надано.

