
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. Ідентифікаційний код юридичної особи 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 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Рiшенням засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Банк iнвестицiй 

та заощаджень» Протокол 131 вiд 29 листопада 2018 р. з 29.11.2018 року припиненi 

повноваження Директора з ризикiв, Члена Правлiння Шиянюка Миколи Васильовича. 

Рiшення прийнято у зв'язку зi змiною органiзацiйної структури. 

Шиянюк Микола Васильович перебував на посадi Директора з ризикiв, Члена Правлiння з 

23.07.2018 року.  

Шиянюк Микола Васильович громадянин України, згоди на опублiкування паспортних даних 

не надавав. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за 

посадовi та корисливi злочини не має. 

Рiшенням засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Банк iнвестицiй 

та заощаджень» Протокол №131 вiд 29 листопада 2018 р. призначено з 29.11.2018 року 

Директором з правових питань, Членом Правлiння Шиянюка Миколу Васильовича.  

Рiшення прийнято у зв'язку зi змiною органiзацiйної структури. 

Шиянюк М.В. обраний Директоромз правових питань, Членом Правлiння до моменту 

переобрання. 

Шиянюк М.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 02.2011 року по 05.2013 року - 

ПАТ "НЕОС БАНК" начальник вiддiлу судового захисту iнтересiв банку юридичного 

управлiння; 05.2013 року по 06.2014 року - ПАТ "НЕОС БАНК" начальник юридичного 

управлiння; з 25.06.2014 року по 05.08.2016 року -ПАТ "НЕОС БАНК", Член Правлiння; з 

14.08.2016 року по 25.12.2017 року - ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень», Директор з 

ризикiв, Член Правлiння; з 26.12.2017 року по 22.07.2018 - ПАТ «Банк iнвестицiй та 

заощаджень», Директор з правових питань та комплаєнс-контролю, Член Правлiння, з 

23.07.2018 року по 28.11.2018 року - ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень», Директор з 

ризикiв, Член Правлiння. 

Шиянюк М.В. громадянин України, згоди на опублiкування паспортних даних не надавав. 



Шиянюк М.В. 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       Зiннiков В.О. 

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

    

30.11.2018 

(дата) 

 

 


