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 – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ
БАНК».
2. Ідентифікаційний код юридичної особи – 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 - https://smida.gov.ua/db/participant/37515069, https://sebgroup.com/aboutseb/our-locations/international-network/seb-in-ukraine/information-of-the-bank-as-the-securitiesissuer.
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 АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в чиннiй
редакцiї члени Наглядової ради Банку обираються (призначаються) Загальними зборами
акціонерів. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» № 26
вiд 10 грудня 2018 року Котайокi Юха Лассi Йоханнес обрано (призначено) членом
Наглядової ради, незалежним членом (директором) на строк згiдно чинного законодавства
України. Пiдстава прийнятого рiшення: положення чинного законодавства України та
Статуту Банку. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: виконання вимог
чинного законодавства України стосовно ради Банку. Ця особа протягом останнiх рокiв та
зараз обiймає вiдповiдну посаду в TALOSAKKE OY, iнших органiзацiях, непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно з положеннями законодавства
України та ЄС особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних.
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
М. П.

______________
(підпис)

Андерссон Нільс Леннарт Крістіан

