Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВАНТ-БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 36406512
3. Місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364-34-34
5. Електронна поштова адреса: v.tovkach@avantbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: https://avantbank.ua/o-banke/korporativnoe-upravlenie.html
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку №2826 від 03.12.2013: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
«04» березня 2016 року Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на здійснення ліквідації ПАТ «АВАНТ-БАНК» (далі – Емітент) на підставі Наказу №87 від «04»
березня 2016 року вирішено:
1) припинити з «04» березня 2016 року повноваження Голови Ревізійної комісії Кім Валентини
Миколаївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) (підстава – ст.46 Закону України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»). Кім В.М. непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має, акціями Емітента не володіє (розмір пакета акцій – 0%). Строк, протягом
якого перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії, з «09» квітня 2012 року по «03» березня 2016
року включно. На посаду Голови Ревізійної комісії замість особи, повноваження якої припинено,
нікого не призначено. Зміни у персональному складі посадових осіб Емітента відбулися відповідно до
вимог чинного законодавства України;
2) припинити з «04» березня 2016 року повноваження Члена Ревізійної комісії Лисюка Сергія
Васильовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) (підстава – ст.46 Закону України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»). Лисюк С.В. непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має, акціями Емітента не володіє (розмір пакета акцій – 0%). Строк, протягом
якого перебував на посаді Члена Ревізійної комісії, з «09» квітня 2012 року по «03» березня 2016 року
включно. На посаду Члена Ревізійної комісії замість особи, повноваження якої припинено, нікого не
призначено. Зміни у персональному складі посадових осіб Емітента відбулися відповідно до вимог
чинного законодавства України;
3) припинити з «04» березня 2016 року повноваження Члена Ревізійної комісії Шевчука
Всеволода Івановича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) (підстава – ст.46 Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»). Шевчук В.І. непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має, акціями Емітента не володіє (розмір пакета акцій – 0%). Строк,
протягом якого перебував на посаді Члена Ревізійної комісії, з «09» квітня 2012 року по «03» березня
2016 року включно. На посаду Члена Ревізійної комісії замість особи, повноваження якої припинено,
нікого не призначено. Зміни у персональному складі посадових осіб Емітента відбулися відповідно до
вимог чинного законодавства України.
III.
Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних
осіб на ліквідацію ПАТ
«АВАНТ-БАНК»

____________________
І.М. Ларченко
(підпис)
М.П.

(ініціали та прізвище керівника)
«09» березня 2016 року
(дата)

