
 

Особлива інформація емітента  ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк iнвестицiй та заощаджень" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д 

4. Код за ЄДРПОУ 

33695095 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 207-70-28 (044) 207-70-22 

6. Електронна поштова адреса 

info@bisbank.com.ua 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.06.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень. Вiдомостi НКЦПФР  

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці  в мережі Інтернет 03.06.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

03.06.2016 
припинено 

повноваження 

В.о. Голови 

Правлiння 

Гришко Олена 

Анатолiївна 

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

Згiдно Наказу № 219-ос вiд 03.06.2016 року на виконання рiшення Спостережної ради Публiчного акцiонерного товариства «Банк iнвестицiй 

та заощаджень» (протокол № 54 вiд 20 квiтня 2016 року) з 03 червня 2016 року припинено повноваження В.о. Голови Правлiння ПАТ «Банк 

iнвестицiй та заощаджень» Гришко Олени Анатолiївни, громадянки України (згоди на опублiкування паспортних даних не надавала). 

Припинено повноваження В.о. Голови Правлiння у зв’язку з тим, що Кузовкiн Iван Володимирович заступив на посаду Голови Правлiння пiсля 

надання письмової згоди на це Нацiональним банком України. Гришко О.А. перебувала на посадi В.о. Голови Правлiння з 11 листопада 2015 

року. Гришко О.А. не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вказана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 

законодавства: 

Голова Правлiння Кузовкiн Iван Володимирович. 

03.06.2016 призначено 

Перший 

заступник 

Голови 

Правлiння 

Гришко Олена Антолiївна 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

Згiдно Наказу № 219-ос вiд 03.06.2016 року на виконання рiшення Спостережної ради Публiчного акцiонерного товариства «Банк iнвестицiй 

та заощаджень» (протокол № 54 вiд 20 квiтня 2016 року) з 03 червня 2016 року призначено Першим заступником Голови Правлiння ПАТ «Банк 

iнвестицiй та заощаджень» Гришко Олену Анатолiївну, громадянку України (згоди на опублiкування паспортних даних не надавала). 

Призначено на посаду Першого заступника Голови Правлiння у зв’язку з тим, що Кузовкiн Iван Володимирович заступив на посаду Голови 

Правлiння пiсля надання письмової згоди на це Нацiональним банком України. Призначено до моменту переобрання. Гришко О.А. протягом 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

останнiх п’яти рокiв займала 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 по 10.11.2015 року – Член Правлiння, заступник Голови Правлiння ПАТ 

«Банк iнвестицiй та заощаджень», з 11.11.2015 року по 02.06.2016 року - В.о. Голови Правлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень». Не 

володiє часткою в статутному капiталi банку. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вказана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 

законодавства: 

Голова Правлiння Кузовкiн Iван Володимирович. 

 


