
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ПроКредит Банк» 
1.2. Організаційно правова форма емітента: публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21677333 
1.4. Місцезнаходження емітента: проспект Перемоги, 107-А, м. Київ 03115, Україна  
1.5. Міжміський код телефон та факс емітента: тел. (044) 590-10-00, факс (044)590-10-01 
1.6 Електронна поштова адреса емітента: k.radchenko@procreditbank.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://www.procreditbank.com.ua/about/korporativnoe-upravlenie/osobaya-informatsiya  
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

2.Текст повідомлення 

18.10.2011 на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства 
«ПроКредит Банк» були прийняті рішення про дострокове припинення повноважень членів 
ревізійної комісії банку пана Рюдігера Рураїнські, пані Мар’яни Петкової, пана Філіппа Потта та 
переобрання членів Ревізійної комісії банку у новому складі, а саме пана Рюдігера Рураїнські, пані 
Еріоли Біболлі та пана Асмуса Ротне на 5-річний строк повноважень. 

Згідно із прийнятими зборами рішеннями зі складу ревізійної комісії банку вийшли: 

Пані Мар’яна Петкова, громадянка Болгарії (згоди на розголошення паспортних даних не надано), 
обіймала посаду члена ревізійної комісії 1 рік 8 міс., часткою у статутному капіталі банку не 
володіє. Повноваження члена ревізійної комісії п. Петкової були припинені за її власним бажанням. 
У своїй діяльності порушень законодавства не припускалась, судимості за корисливі та інші 
посадові злочини не має. 

Пан Філіпп Потт, громадянин Німеччини, паспорт C4Y0GLXYH, виданий 04.02.2009 посольством 
Німеччини в м. Тбілісі, обіймав посаду члена Ревізійної комісії 1 рік 8 міс., часткою у статутному 
капіталі банку не володіє. Повноваження члена ревізійної комісії п. Потта були припинені у зв’язку 
із призначенням на посаду голови правління банку. У своїй діяльності порушень законодавства не 
припускався, судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

До складу ревізійної комісії банку обрані: 

Пан Асмус Ротне, громадянин Німеччини (згоди на розголошення паспортних даних не надано), за 
основним місцем роботи обіймає посаду голови правління АТ «ПроКредит Банк», Вірменія. До 
цього пан Ротне займав посади голови правління ПроКредит Банку в Молдові, заступника голови 
правління ПроКредит Банку в Румунії та заступника голови правління ПроКредит Банку в Грузії. 
Часткою у статутному капіталі банку не володіє У своїй діяльності порушень законодавства не 
припускався, судимості за корисливі та інші посадові злочини не має. Строк повноважень –  5 років. 

Пані Еріола Біболлі, громадянка Косово (згоди на розголошення паспортних даних не надано), за 
основним місцем роботи обіймає посаду заступника голови правління ПроКредит Банку в Косово. 
Часткою у статутному капіталі банку не володіє У своїй діяльності порушень законодавства не 
припускалась, судимості за корисливі та інші посадові злочини не має. Строк повноважень – 5 
років. 

Головою ревізійної комісії переобраний пан Рюдігер Рураїнські на новий строк повноважень. 

3. Підпис 

3.1. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

3.2. Перший Заступник Голови Правління ________________  В.В.Пономаренко 
      (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
      МП    19.10.2011 р.  
          (дата) 


