
Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Унiверсал Банк" 

2. Код за ЄДРПОУ 21133352 

3. Місцезнаходження 04114, м.Київ, Автозаводська, 54/19 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 390-54-19 (044) 390-54-19 

5. Електронна поштова адреса ndanylina@universalbank.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 
www.universalbank.com.ua 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

  

II. Текст повідомлення 

Правлiння ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (надалi – «Банк») повiдомляє, що на засiданнi 

Спостережної Ради Банку, яке вiдбулося 02.08.2017 року (протокол №22/17 вiд 02.08.2017) було 

прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Банку.  

Вирiшено призначити Акуленко Юлiю Юрiївну (особа не надала згоду на розкриття своїх 

паспортних даних) на посаду – Заступника Голови Правлiння Банку з 03 серпня 2017 року, на 

пiдставi Рiшення Спостережної Ради №22/17 вiд 02.08.2017р. Строк призначення на посаду по 02 

серпня 2018 року. Посада Заступника Голови Правлiння Банку є новоствореною згiдно Рiшення 

Спостережної Ради №22/17 вiд 02.08.2017р. 

Протягом останнiх п'яти рокiв Акуленко Юлiя Юрiївна обiймала наступнi посади:  

З 13.09.2010р. по 31.12.2012р. Провiдний менеджер напрямку "Загальний маркетинг i реклама" 

Головного офiсу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 

З 01.01.2013р. по 24.11.2013р. Заступник керiвника напрямку Загальний маркетинг i реклама ПАТ 

КБ «ПРИВАТБАНК»; 

З 25.11.2013р. по 16.06.2014р. Керiвник проекту напрямку "Кредитнi картки i зарплатнi проекти" 

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 

З 17.06.2014р. по 11.08.2016р. Заступник керiвника напрямку "Кредитнi картки i зарплатнi 

проекти" ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 

З 12.08.2016р. по 28.07.2017р. Заступник керiвника бiзнесу - начальник Департаменту "Кредитнi 

карти i Gold - клуб" ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». 

Акуленко Юлiя Юрiївна, не володiє часткою в статутному капiталi Банку, непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi 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       Старомiнська Iрина Олександрiвна 

Голова Правлiння    (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
03.08.2017 

(дата) 



 


