
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

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 

Рiшенням засiдання Спостережної ради Публiчного акцiонерного товариства «Банк iнвестицiй та 
заощаджень» Протокол вiд 23 липня 2015 р. виведено з 24.07.2015 року зi складу Правлiння члена 
Правлiння, начальника служби комплаєнс-контролю та фiнансового монiторингу Омельчука 
Ярослава Анатолiйовича. 
Рiшення прийнято у зв’язку зi звiльненням за власним бажанням члена Правлiння, начальника 
служби комплаєнс-контролю та фiнансового монiторингу Омельчука Ярослава Анатолiйовича. 
Омельчук Ярослав Анатолiйович (паспорт серiя АС № 943557 виданий Шацьким РВ УМВС України 
у Волинськiй област 02.12.2004 року) не володiє часткою у статутному капiталi. Перебував на 
посадi з 15.07.2013 року. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.  
 

Рiшенням засiдання Спостережної ради Публiчного акцiонерного товариства «Банк iнвестицiй та 
заощаджень» Протокол вiд 23 липня 2015 р. обрано з 24.07.2015 року до складу Правлiння члена 
Правлiння, начальника служби комплаєнс-контролю та фiнансового монiторингу Пристая Ярослава 
Зеноновича. 
Рiшення прийнято у зв’язку зi звiльненням за власним бажанням члена Правлiння, начальника 
служби комплаєнс-контролю та фiнансового монiторингу Омельчука Ярослава Анатолiйовича та 
переведенням на посаду начальника служби комплаєнс-контролю та фiнансового монiторингу 
Пристая Ярослава Зеноновича. 
Пристай Ярослав Зенонович розпочав трудову дiяльнiсть з 27.05.2011 р. в ПАТ «Банк iнвестицiй та 
заощаджень». До теперiшнього часу обiймав посади: спецiалiста вiддiлу фiнансового монiторингу 
Служби фiнансового монiторингу, головного спецiалiста вiддiлу iдентифiкацiї клiєнтiв Служби 
фiнансового монiторингу, начальника вiддiлу iдентифiкацiї клiєнтiв Служби фiнансового 
монiторингу, начальника вiддiлу комплаєнс-контролю Служби комплаєнс-контролю та фiнансового 
монiторингу.  
Пристай Ярослав Зенонович (паспорт серiя КС № 430744 виданий Трускавецьким МВ УМВС 
України у Львiвськiй областi 14.04.2006 року) не володiє часткою у статутному капiталi. 
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       Байрака В.М. 

Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

    М.П.   
24.07.2015 

(дата) 

  


