
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень» 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Банк 
iнвестицiй та заощаджень" 

2. Код за ЄДРПОУ 33695095 
3. Місцезнаходження 04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-70-28 (044) 207-70-22 
5. Електронна поштова адреса info@bisbank.com.ua 

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

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 
  

II. Текст повідомлення 

Згiдно Наказу №442-ос вiд 10.11.2015 року на виконання Рiшення засiдання Спостережної Ради 
Публiчного акцiонерного товариства «Банк iнвестицiй та заощаджень» Протокол № 126/1 вiд 29 
жовтня 2015 року звiльнений з посади Голови Правлiння Байрака Владислав Михайлович з 10 
листопада 2015 року. 
Рiшення прийнято у зв’язку iз задовiльненням заяви Байраки В.М. вiд 28 жовтня.2015 року щодо 
звiльнення його iз займаної посади за власним бажанням . 
Байрака В.М. громадянин України, паспорт серiя СН №385002 виданий 30.01.1997 року 
Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвii. Не володiє часткою у статутному капiталi. 
Перебував на посадi з 02.06.2014 року. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини 
не має.  

Згiдно Наказу №443-ос вiд 10.11.2015 року на виконання Рiшення засiдання Спостережної Ради 
Публiчного акцiонерного товариства «Банк iнвестицiй та заощаджень» Протокол № 126/1 вiд 29 
жовтня 2015 року призначити Виконуючим обов’язки Голови Правлiння члена Правлiння, 
заступника Голови Правлiння Гришко Олену Анатолiївну з 11 листопада 2015 року. 
Рiшення прийнято у зв’язку iз задовiльненням заяви Байраки В.М. вiд 28 жовтня 2015 року щодо 
звiльнення його iз займаної посади за власним бажанням. 
Гришко Олена Анатолiївна громадянка України (згоди на опублiкування паспортних даних не 
надавала).  
Гришко О.А. призначена до моменту переобрання або затвердження Головою Правлiння. 
Протягом останнiх рокiв обiймала наступнi посади: 2010 – 2011 роки в ПАТ «КОНВЕРСБАНК» 
заступник Голови Правлiння, Вiце-Президент Корпусу Вiце-Президентiв Апарату при Наглядовiй 
радi, Директор Департаменту ризик менеджменту, Член Правлiння; 2012-2013 роки в ПАТ 
«Аграрний комерцiйний банк» Заступник Голови Правлiння, з 03.04.2014 року Член Правлiння, 
Заступник Голови Правлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень». 
Гришко О.А. не володiє часткою в статутному капiталi банку. Непогашеної судимостi за посадовi 
та корисливi злочини не має.  

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       Гришко О.А. 



В.о. Голови Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
11.11.2015 

(дата) 
 


