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
"АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ

19361982

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, пр. Д. Яворницького, 93

4. Міжміський код, телефон та факс

+38 (056) 785 08 17

5. Електронна поштова адреса

L.pustovaya@banknew.dp.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації

http://www.banknew.dp.ua/?page_id=236

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згідно з Рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО від 08.10.2018р. № 2738 «Про зміну уповноваженої
особи Фонду на ліквідацію АКБ «НОВИЙ», наказу ФГВФО від 08.10.2018р. №383 з 11 жовтня 2018 року
відсторонено від виконання обов’язків та відкликано повноваження Уповноваженої особи ФГВФО на
ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«НОВИЙ» Гулея Олександра Івановича (паспорт КР 020270, виданий 02.10.1995р. Ленінским РВ УМВС
України в Чернівецькій обл.).
Гулей О. І. перебував на посаді з 01 вересня 2017 року. Посадова особа часткою у статутному капіталі
емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
З 11 жовтня 2018 року Наказом № 383 від 08.10.2018 року уповноваженою особою ФГВФО на здійснення
ліквідації АКБ «НОВИЙ» призначено провідного професіонала з питань врегулювання
неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків
департаменту управління активами Тімоніна Олександра Олексійовича (паспорт СН № 129562, виданий
12.11.1996р. Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві) на термін, відповідно до закінчення ліквідації
Банку або інших рішень та наказів ФГВФО.
Тімонін О. О. з 2011 року по 2015 рік працював на провідних посадах в ПАТ «ВТБ Банк», з березня 2015
року по теперішній час є працівником ФГВФО.
Посадова особа часткою у статутному капіталі АКБ «НОВИЙ» не володіє. Непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини не має.
Уповноважена особа ФГВФО на здійснення ліквідації набуває всі повноваження ліквідатора, визначені
Законом України.

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

Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію АКБ
«НОВИЙ»

Тімонін Олександр Олексійович
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

11.10.2018
(дата)

