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. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 93

4. Міжміський код, телефон та факс

+38 (056) 744-30-24 (056) 744-30-24

5. Електронна поштова адреса

L.pustovaya@banknew.dp.ua

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

http://192.168.100.7/about/category/Документы+банка/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ»
від 15 лютого 2017р. (Протокол засідання
№ 10) з 17 лютого 2017 року відбулися зміни в складі посадових осіб.
У зв‘язку із переходом на іншу посаду з 17.02.2017 року, Ночвай Анатолій Володимирович
(паспорт: серія СН номер 860310, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві
30.07.1998р.). склав з себе повноваження Заступника Голови Правління та був виведений зі складу
Правління АКБ «НОВИЙ».
На посаді Заступника Голови Правління та Члена Правління Ночвай А. В. перебував з 01
листопада 2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в
статутному капіталі АКБ «НОВИЙ» не володіє.
На посаду Заступника Голови Правління – Директора з правового забезпечення на невизначений
термін призначений Ковалевський Андрій Володимирович (паспорт: серія СН номер 838828, виданий
Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 05.06.1998р.).
Ковалевський А. В. працював на керівних посадах в провідних банках України, а саме: з 2007 по
вересень 2012 - директором юридичного департаменту в ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», з
вересня 2012 по травень 2016 року – директор юридичного департаменту ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«НАДРА», з травня 2016 по січень 2017 року – радник Голови Правління ПАТ «ПЛАТІНУМ БАНК»
Рішенням Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ»
від 15 лютого 2017р. (Протокол засідання
№ 10) з 17 лютого 2017 року Ковалевський Андрій Володимирович обрано до складу Правління АКБ
«НОВИЙ».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі
АКБ «НОВИЙ» не володіє.

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

2. Найменування посади
Голова Правління

(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

16.02.2017
(дата)

