
 
Особлива інформація 

 
      Публічне акціонерне товариство «ПроКредит Банк» («Банк») повідомляє про зміни у складі виконавчого органу – правління Банку. Рішенням 
наглядової ради Банку від 29.06.2012 припинено повноваження Потта Філіппа Георга на посаді голови правління Банку на підставі поданої ним 
заяви та рекомендовано його кандидатуру на обрання до складу наглядової ради. Пан Потт перебував на посаді голови правління Банку 6 
місяців, акціями Банку не володіє. Відсутня будь-яка інформація про наявність у нього непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.  
      Вищевказаним рішенням наглядової ради Банку також припинено повноваження Пономаренка Віктора Вікторовича на посаді першого 
заступника голови правління Банку у зв’язку з його призначенням на посаду голови правління Банку. Пан Пономаренко В.В. приступить до 
виконання своїх обов’язків на посаді голови правління Банку з моменту погодження його кандидатури Національним банком України. Пан 
Пономаренко В.В. перебував на посаді першого заступника голови правління Банку 3 роки 9 місяців, акціями Банку не володіє. Відсутня будь-
яка інформація про наявність у нього непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, 
службової діяльності.  
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      Замість Пономаренка В.В. на посаду першого заступника голови правління Банку нікого не призначено.  

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 29.06.2012 Наглядова рада АТ 
"ПроКредит Банк" звільнено

Голова 
правління АТ 
"ПроКредит 
Банк"

0.5 Потт Філіпп Георг

паспорт 
C4Y0GLXYH 
виданий 
04.02.2009 
посольством 
Німеччини в м. 
Тбілісі

0

2 29.06.2012 Наглядова рада АТ 
"ПроКредит Банк" звільнено

Перший 
заступник 
голови 
правління АТ 
"ПроКредит 
Банк"

3.75 Пономаренко Віктор Вікторович

згоди на 
розкриття 
паспортних даних 
не надано

0

3 29.06.2012 Наглядова рада АТ 
"ПроКредит Банк" призначено

Голова 
правління АТ 
"ПроКредит 
Банк"

2 Пономаренко Віктор Вікторович

згоди на 
розкриття 
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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