
Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації про емітента  

 
1. Загальні відомості  

 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне Акціонерне товариство «Перший 
Інвестиційний Банк» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 26410155 

1.4. Місцезнаходження емітента: м. Київ, Московський проспект, 6 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 561-26-12 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: kaydanyuktm@pinbank.ua 

1.7. Веб-сайт емітента: www.pinbank.ua 

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.pinbank.ua 

1.9. Вид особливої інформації відповідно до вимог пункту 3 розділу IV 
Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій 
підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, 
затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981: відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента. 

 
2. Текст повідомлення  

 
У зв‘язку з закінченням терміну повноважень членів Ревізійної комісії протягом 
2013 року Загальними зборами акціонерів ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» 
від 26 березня 2013 року (протокол №1) прийнято рішення достроково 
припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Перший Інвестиційний 
Банк» у повному складі та обрати членів Ревізійної комісії та Голову Ревізійної 
комісії ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», а саме:  
      1. Звільнити Голову Ревізійної комісії ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» 
Костенко Нелю Іванівну. Костенко Неля Іванівна має у власності 5 акцій ПАТ 
«Перший Інвестиційний Банк», що становить 0,00002% загальної кількості 
голосуючих акцій. Костенко Неля Іванівна перебувала на посаді 3 роки. 
Костенко Неля Іванівна непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не 
має.  
      2. Звільнити члена Ревізійної комісії ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» 
Цибань Світлану Володимирівну. Цибань Світлана Володимирівна має у 
власності 5 акцій ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», що становить 0,00002% 
загальної кількості голосуючих акцій. Цибань Світлана Володимирівна 
перебувала на посаді 3 роки. Цибань Світлана Володимирівна непогашеної 
судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері 
господарської, службової діяльності, не має.  
      3. Звільнити члена Ревізійної комісії ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» 
Вольного Євгена Володимировича. Вольний Євген Володимирович має у 
власності 3 акції ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», що становить 0,00001% 
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загальної кількості голосуючих акцій. Вольний Євген Володимирович перебував 
на посаді 3 роки. Вольний Євген Володимирович непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, 
службової діяльності, не має.  
      4. Призначити Головою Ревізійної комісії ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» 
Костенко Нелю Іванівну. Костенко Неля Іванівна має у власності 5 акцій ПАТ 
«Перший Інвестиційний Банк», що становить 0,00002% загальної кількості 
голосуючих акцій. Костенко Нелю Іванівну обрано на посаду на 3 роки. 
Костенко Неля Іванівна непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не 
має.  
      5. Призначити членом Ревізійної комісії ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» 
Цибань Світлану Володимирівну. Цибань Світлана Володимирівна має у 
власності 5 акцій ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», що становить 0,00002% 
загальної кількості голосуючих акцій. Цибань Світлану Володимирівну обрано на 
посаду на 3 роки. Цибань Світлана Володимирівна непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, 
службової діяльності, не має.  
      6. Призначити членом Ревізійної комісії ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» 
Вольного Євгена Володимировича. Вольний Євген Володимирович має у 
власності 3 акції ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», що становить 0,00001% 
загальної кількості голосуючих акцій. Вольного Євгена Володимировича обрано 
на посаду на 3 роки. Вольний Євген Володимирович непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, 
службової діяльності, не має.  
 

3. Підпис 
  

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься в повідомленні.  

 
 
 
Заступник Голови Правління  
ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» 

 
 
 

 
 

С.В.Приходько 
 
   

 
М. П.  

 
 

26.03.2013р. 
 


