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1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

2. Код за ЄДРПОУ 14282829 

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

4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 231 73 81 +380 44 507 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 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

  

27 жовтня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ» (надалi – Банк), що скликанi за рiшенням 

Спостережної ради Банку вiдповiдно до п. 5 ст. 47 ЗУ «Про акцiонернi товариства» (Протокол № 67 вiд 27 жовтня 2014 р.) прийнято 

рiшення про приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку та встановлено, що у результатi приєднання АТ «БАНК 

РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку останнiй стає правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» щодо всiх його прав i 

зобов’язань згiдно iз Передавальним актом. 

Затверджено склад Правлiння ПАТ «ПУМБ» пiсля завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

 

Черненка Сергiя Павловича переобрано на посаду Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ" пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК 

РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

 

  Кожевина Iгора Олексiйовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння – фiнансового директора ПАТ "ПУМБ", члена 

Правління пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

 

Загородникова Артура Германовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ",  члена Правління пiсля 

дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

 

Косенко Наталiю Фелiксiвну переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ", члена Правління пiсля дати 

завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала. 

 

Костюченко Тетяну Василiвну переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ", члена Правління пiсля дати 

завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

II. Текст повідомлення 
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Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала. 

 

Вiшневського Томаша Юзефа переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ", члена Правління пiсля дати 

завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

 

Школяренко Костянтина Олександровича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ", члена Правління 

пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

 

Волчкова Олексiя Анатолiйовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ", члена Правління пiсля дати 

завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

 

Єременко Федота Євгенiйовича переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ", члена Правління пiсля дати 

завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

 

Рубая Себастiана переобрано на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "ПУМБ", члена Правління пiсля дати завершення 

приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

 

Хару Едуарда Анатолiйовича переобрано на посаду Начальника Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей отриманих злочинним 

шляхом ПАТ "ПУМБ", члена Правління пiсля дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку.  

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

 

Датою завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку вважати дату здiйснення останньої iз наступних дiй:  

• Вчинення запису про припинення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних 

осiб-пiдприємств; 

• Державна реєстрацiя змiн до Статуту Банку у зв’язку iз приєднанням; 

• Внесення Нацiональним банком України вiдповiдних змiн до Державного реєстру банкiв. 

До дати завершення приєднання АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» до Банку персональний склад Правлiння Банку може 

змiнюватись у встановленому законодавством порядку. 

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

відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади        

Голова Правлiння       Черненко Сергiй Павлович 

 

 

 

III. Підпис 


