
 
Особлива інформація 

 
      18.10.2011 на позачергових загальних зборах акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "ПроКредит Банк" були прийнятi рiшення про 
дострокове  
      припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї банку пана Рюдiгера Рураїнськi, панi Мар'яни Петкової, пана Фiлiппа Потта та переобрання 
членiв  
      Ревiзiйної комiсiї банку у новому складi, а саме пана Рюдiгера Рураїнськi, панi Ерiоли Бiболлi та пана Асмуса Ротне на 5-рiчний строк 
повноважень.  
      Згiдно iз прийнятими зборами рiшеннями зi складу ревiзiйної комiсiї банку вийшли:  
      Панi Мар'яна Петкова, громадянка Болгарiї (згоди на розголошення паспортних даних не надано), обiймала посаду члена ревiзiйної комiсiї 1 
рiк 8 мiс.,  
      часткою у статутному капiталi банку не володiє. Повноваження члена ревiзiйної комiсiї п. Петкової були припиненi за її власним бажанням. У 
своїй дiяльностi  
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      порушень законодавства не припускалась, судимостi за корисливi та iншi посадовi злочини не має.  
      Пан Фiлiпп Потт, громадянин Нiмеччини, паспорт C4Y0GLXYH, виданий 04.02.2009 посольством Нiмеччини в м. Тбiлiсi, обiймав посаду 
члена Ревiзiйної  
      комiсiї 1 рiк 8 мiс., часткою у статутному капiталi банку не володiє. Повноваження члена ревiзiйної комiсiї п. Потта були припиненi у зв'язку iз 
призначенням  
      на посаду голови правлiння банку. У своїй дiяльностi порушень законодавства не припускався, судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.  
      Пан Асмус Ротне, громадянин Нiмеччини (згоди на розголошення паспортних даних не надано), за основним мiсцем роботи обiймає посаду 
голови правлiння  
      АТ "ПроКредит Банк", Вiрменiя. До цього пан Ротне займав посади голови правлiння ПроКредит Банку в Молдовi, заступника голови 
правлiння ПроКредит  
      Банку в Румунiї та заступника голови правлiння ПроКредит Банку в Грузiї. Часткою у статутному капiталi банку не володiє У своїй дiяльностi 
порушень  
      законодавства не припускався, судимостi за корисливi та iншi посадовi злочини не має. Строк повноважень - 5 рокiв.  
      Панi Ерiола Бiболлi, громадянка Косово (згоди на розголошення паспортних даних не надано), за основним мiсцем роботи обiймає посаду 
заступника голови  
      правлiння ПроКредит Банку в Косово. Часткою у статутному капiталi банку не володiє У своїй дiяльностi порушень законодавства не 
припускалась,  
      судимостi за корисливi та iншi посадовi злочини не має. Строк повноважень - 5 рокiв.  
       
      Головою ревiзiйної комiсiї переобраний пан Рюдiгер Рураїнськi на новий строк повноважень.  

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Назва 
уповноваженого 

органу 
емітента, 
який 

прийняв 
рішення

Зміни 
(призначено, 
звільнено 

або 
відсторонено)

Посада*

Строк, 
на який особу 
призначено 

(обрано) 
або строк, 
протягом 

якого особа 
обіймала 

посаду (роки)

Прізвище, ім'я, по батькові

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи 
(серія, 
номер, 

дата видачі, 
орган, який 
видав)**

Володіє 
часткою в 
статутному 
капіталі 
емітента 

(відсотки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 18.10.2011 Загальні збори акціонерів Звільнено
Член 
Ревізійної 
комісії

1.67Мар`яна Петкова

згоди на 
розголошення 
паспортних 
даних не 
надано

0

Член 

C4Y0GLXYH 
виданий 
04.02.2009 
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2 18.10.2011 Загальні збори акціонерів Звільнено
ревізійної 
комісії 1.67 Філіпп Потт

посольством 
Німеччини в 
м.Тбілісі

0

3 18.10.2011 Загальні збори акціонерів Призначено
Член 
Ревізійної 
комісії

5 Асмус Ротне

згоди на 
розголошення 
паспортних 
даних не 
надано

0

4 18.10.2011 Загальні збори акціонерів Призначено
Член 
Ревізійної 
комісії

5 Еріола Біболлі

згоди на 
розголошення 
паспортних 
даних не 
надано

0
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Інформація про осіб, що підписують документ 

       
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації 

 

Посада керівника емітента Перший заступник Голови Правління

Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Пономаренко Віктор Вікторович
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