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                           Додаток 28 

                                                                           до Положення про розкриття  

інформації емітентами цінних паперів 

                                                                    (пункт 6 глави 1 розділу II) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ 

КОРПОРАТИВНИЙ БАНК». 

2. Код за ЄДРПОУ – 37515069. 

 

3. Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 7. 

 

4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 364 38 30, (044) 364 38 31. 

 

5. Електронна поштова адреса – info@ua.sebgroup.com. 

 

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

розкриття інформації - http://smida.gov.ua . 

 

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 

2 розділу III цього Положення – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

 

II. Текст повідомлення 

 

Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в чиннiй 

редакцiї члени Спостережної ради Банку обираються (призначаються) Загальними зборами 

акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» 

Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ (публ) № 16 вiд 25 квiтня 2016 року повноваження члена 

Спостережної ради Май-Брiтт Крейсiр було припинено. Пiдстава прийнятого рiшення: 

положення чинного законодавства України та Статуту Банку. Обгрунтування змiн у 

персональному складi посадових осiб: виконання вимог чинного законодавства України 

стосовно Спостережної ради Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

вищевказана особа не має. Вищевказана особа перебувала на посадi з 07.03.2012р. 

http://smida.gov.ua/
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Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в чиннiй 

редакцiї члени Спостережної ради Банку обираються (призначаються) Загальними зборами 

акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» 

Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ (публ) № 16 вiд 25 квiтня 2016 року повноваження члена 

Спостережної ради Нільса Магнуса Лільї було припинено. Пiдстава прийнятого рiшення: 

положення чинного законодавства України та Статуту Банку. Обгрунтування змiн у 

персональному складi посадових осiб: виконання вимог чинного законодавства України 

стосовно Спостережної ради Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

вищевказана особа не має. Вищевказана особа перебувала на посадi з 07.03.2012р. 

Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в чиннiй 

редакцiї члени Спостережної ради Банку обираються (призначаються) Загальними зборами 

акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» 

Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ (публ) № 16 вiд 25 квiтня 2016 року обрано (призначено) 

члена Спостережної ради Карла Йохана Александера Крiстенссона. Пiдстава прийнятого 

рiшення: положення чинного законодавства України та Статуту Банку. Обгрунтування змiн у 

персональному складi посадових осiб: виконання вимог чинного законодавства України 

стосовно Спостережної ради Банку. Ця особа зараз обiймає вiдповiдну посаду в 

Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ (публ), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в чиннiй 

редакцiї члени Спостережної ради Банку обираються (призначаються) Загальними зборами 

акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» 

Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ (публ) № 16 вiд 25 квiтня 2016 року обрано (призначено) 

члена Спостережної ради Кiрсi Марiя Вiiтала. Пiдстава прийнятого рiшення: положення 

чинного законодавства України та Статуту Банку. Обгрунтування змiн у персональному 

складi посадових осiб: виконання вимог чинного законодавства України стосовно 

Спостережної ради Банку. Ця особа зараз обiймає вiдповiдну посаду в СЕБ АГ, непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

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                   ______________             Андерссон Нільс Леннарт Крістіан 

М. П.                                                    (підпис) 

 

                         


