
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 "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК" 
2. Код за ЄДРПОУ  
25292831 
3. Місцезнаходження  
39627 м. Кременчук квартал 278, буд. 22-Б 
4. Міжміський код, телефон та факс  
(0536)79-28-38 (0536)79-28-58 
5. Електронна поштова адреса  
office@kpfb.poltava.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації  
http://www.pfb.com.ua/ 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог 
глави 2 розділу ІІІ цього Положення  
Зміна складу посадових осіб емітента 

 
II. Текст повідомлення  

Рішення про переведення посадової особи з посади заступника головного бухгалтера ПАТ 
«ПФБ» на посаду головного бухгалтера ПАТ «ПФБ» прийнято Спостережною радою ПАТ 
"ПФБ" 27.12.2017 року. 
           Призначення (переведення) посадової особи Синиці Тетяни Григорівни (паспорт: 
серія КО номер 204803 виданий 21.03.2001 року. Автозаводським РВ КМУ УМВС 
України в Полтавській обл.) на посаду Головного бухгалтера ПАТ "ПФБ" виконано на 
підставі рішення Спостережної ради ПАТ "ПФБ" (Протокол засідання № 46 від 27.12.2017 
року) та Наказу Голови Правління ПАТ «ПФБ» № 601-К від 27.12.2017 року.   
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Призначення (переведення) посадової особи виконано на підставі Закону України “Про 
акціонерні товариства” та Статуту ПАТ “ПФБ”. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено (переведено) особу: не визначено.  
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  
- з 16.07.2012 року  по 04.12.2014 року (включно) займала посаду керівника служби 
внутрішнього аудиту ПАТ "ПФБ"; 
- з 05.12.2014 року по 26.12.2017 року (включно) займала посаду заступника головного 
бухгалтера ПАТ "ПФБ". 
 

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
2. 

Голова Правління ПАТ "ПФБ" 

 

 

 

Васильченко О.В. 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

    
27.12.2017р. 

(дата)  
 


