Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова Правлiння

Андерссон Нiльс Леннарт Крiстiан

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

02.10.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01001, м.Київ, вул. Михайлiвська, 7
4. Код за ЄДРПОУ
37515069
5. Міжміський код та телефон, факс
+38 (044) 364-3830 +38 044 364-3831
6. Електронна поштова адреса
info@ua.sebgroup.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.10.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на сторінці

б/н Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку

04.10.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

https://sebgroup.com/about-seb/ourlocations/international-network/seb-in-ukraine
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

03.10.2017
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)

1

2

Посада

3

Член
Спостережної
припинено
02.10.2017
ради,
повноваження
представник
акцiонера

Прізвище,
ім'я, по
Розмір
батькові
Паспортні дані
частки в
фізичної
фізичної особи або
статутному
особи або
ідентифікаційний
капіталі
повне
код за ЄДРПОУ
емітента (у
найменування юридичної особи
відсотках)
юридичної
особи
4
Джаервелае
Юссi Сакарi

5

6

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в
чиннiй редакцiї члени Спостережної ради Банку обираються (призначаються), вiдкликаються
(звiльняються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера ПАТ
«СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ (публ) № 22 вiд 02
жовтня 2017 року повноваження члена Спостережної ради, представника акцiонера
Джаервелае Юссi Сакарi 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. Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано. Вищевказана особа
перебувала на посадi з 21.04.2017р.

