
 

Телефони Центру обслуговування клієнтів ПУМБ: 
0 800 500 490 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні);  
490 (дзвінки з мобільних телефонів абонентів MTC, Київстар, life:) за тарифами операторів). 
www.pumb.ua 

 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ 
БАНК" 

2. Код за ЄДРПОУ 14282829 

3. Місцезнаходження 83001, м. Донецьк, Унiверситетська, 2а 

4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 231-73-81 +38 044 507-14-75 

5. Електронна поштова адреса Elena.Shubina@fuib.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття 
інформації 

http://pumb.ua/ua/ 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 
  

Згiдно рiшення Спостережної ради вiд 26.09.2014 року (Протокол № 213) введено у склад Правлiння 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 
(надалi - ПАТ "ПУМБ") новостворену посаду Заступника Голови Правлiння та призначено Себастiана 
Рубая, з його згоди, на вказану посаду з 29 вересня 2014р., за умови видачi стосовно Заступника Голови 
Правлiння дозволу на працевлаштування iноземного громадянина компетентним органом України. 
Визначено, що пан Себастiан Рубай, як Заступник Голови Правлiння курує роздрiбний бiзнес ПАТ 
"ПУМБ". 
Пан Себастiан Рубай призначений на дану посаду з укладанням безстрокового трудового контракту. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини пан Себастiан Рубай не має. Часткою у 
статутному капiталi та акцiями ПАТ “ПУМБ” не володiє. 
Згоду на розкриття паспортних даних пан Себастiан Рубай не надав. 
Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: 
Директор Департаменту розвiтку бiзнесу нецiльового кредитування, 
Директор Департаменту маркетингу та продажу, 
Голова Правлiння банку. 
 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

       Голова Правлiння       Черненко Сергiй Павлович 
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

II. Текст повідомлення 

III. Підпис 
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