Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння

Андерссон Нiльс Леннарт Крiстiан

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

14.08.2018
(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

14.08.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

155 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку

15.08.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

https://smida.gov.ua/db/participant/37515069,
https://sebgroup.com/about-seb/our-locations/internationalnetwork/seb-in-ukraine/information-of-the-bank-as-thesecurities-issuer
(адреса сторінки)

в мережі
15.08.2018
Інтернет
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження
)
1

13.08.201
8

Посада

Прізвище,
Розмір
ім'я, по
частки в
батькові або Ідентифікаційни
статутном
повне
й код юридичної
у капіталі
найменуванн
особи
емітента (у
я юридичної
відсотках)
особи

2

3

4

обрано

Голова
Наглядової
(Спостережної
) Ради,
представник
акцiонера

Крiстенссон
Карл Йохан
Александер

5

6

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в
чиннiй редакцiї члени Наглядової (Спостережної) ради Банку переобираються
(перепризначаються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера
ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» № 24 вiд 13 серпня 2018 року Карла Йохана
Александера Крiстенссона переобрано (перепризначено) Головою Наглядової
(Спостережної) ради, представником акцiонера 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
п’яти рокiв та зараз обiймає вiдповiдну посаду в СЕБ АБ, 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.

13.08.201
8

обрано

Член
Наглядової
(Спостережної
) Ради,
представник
акцiонера

Фредрiкссон
Сiгрун Егген

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в
чиннiй редакцiї члени Наглядової (Спостережної) ради Банку переобираються
(перепризначаються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера
ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» № 24 вiд 13 серпня 2018 року Сiгрун Егген
Фредрiкссон переобрано (перепризначено) членом Наглядової (Спостережної) ради,
представником акцiонера 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 п’яти рокiв та зараз
обiймає вiдповiдну посаду в СЕБ АБ, 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.
13.08.201
8

обрано

Член
Наглядової

Аксельссон
Пiтер Карл

0

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження
)
1

2

Посада

Прізвище,
Розмір
ім'я, по
частки в
батькові або Ідентифікаційни
статутном
повне
й код юридичної
у капіталі
найменуванн
особи
емітента (у
я юридичної
відсотках)
особи

3

4

(Спостережної
) Ради,
представник
акцiонера

Густав

5

6

Зміст інформації:
Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в
чиннiй редакцiї члени Наглядової (Спостережної) ради Банку переобираються
(перепризначаються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера
ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» № 24 вiд 13 серпня 2018 року Пiтера Карла Густава
Аксельссона переобрано (перепризначено) членом Наглядової (Спостережної) ради,
представником акцiонера 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 п’яти рокiв та зараз
обiймає вiдповiдну посаду в СЕБ АБ, 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.

13.08.201
8

обрано

Член
Наглядової
(Спостережної
) Ради,
представник
акцiонера

Цiммерманн
Тiло Лутц

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в
чиннiй редакцiї члени Наглядової (Спостережної) ради Банку переобираються
(перепризначаються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера
ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» № 24 вiд 13 серпня 2018 року Тiло Лутца
Цiммермана переобрано (перепризначено) членом Наглядової (Спостережної) ради,
представником акцiонера 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 п’яти рокiв та зараз
обiймає вiдповiдну посаду в СЕБ АБ, 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.

13.08.201
8

обрано

Член
Рiнгстроем
Наглядової
Ханс
(Спостережної
(Рiнгстроем
) Ради,
Ханс Торстен
незалежний
Ейнар)
член

0

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження
)
1

2

Посада

3

Прізвище,
Розмір
ім'я, по
частки в
батькові або Ідентифікаційни
статутном
повне
й код юридичної
у капіталі
найменуванн
особи
емітента (у
я юридичної
відсотках)
особи
4

5

6

(директор)
Зміст інформації:
Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в
чиннiй редакцiї члени Наглядової (Спостережної) ради Банку переобираються
(перепризначаються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера
ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» № 24 вiд 13 серпня 2018 року Ханса Рiнгстроема
(Ханса Торстена Ейнара Рiнгстроема) переобрано (перепризначено) членом Наглядової
(Спостережної) 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 Прiнсiпiум АБ, 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.

13.08.201
8

обрано

Член
Наглядової
(Спостережної
) Ради,
незалежний
член
(директор)

Хага Магне
Йохан

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в
чиннiй редакцiї члени Наглядової (Спостережної) ради Банку переобираються
(перепризначаються). Згiдно рiшення Єдиного акцiонера ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ
БАНК» № 24 вiд 13 серпня 2018 року Магне Йохана Хага переобрано (перепризначено)
членом Наглядової (Спостережної) 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 М&Л Хага Консалтiнг
АБ, 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.

