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

Голова Правлiння
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

19.03.2019

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РВС БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
39849797
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 590 00 00
6. Електронна поштова адреса
shubina.o@rwsbank.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

2

3

4

5

6

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради незалежний
член
Наглядової
ради

Мячин Андрiй
Вiкторович

н/з

0

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

18.03.2019

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» (далi-АТ "РВС БАНК") - Стецюком Олександром Володимировичем,
було прийняте рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради (незалежного члена) АТ "РВС БАНК" Мячина Андрiя Вiкторовича
з 18 березня 2019 року (Рiшення акцiонера №18032019/4 вiд 18.03.2019), у зв'язку iз вiдмовою Нацiональним банком України у погодженнi на
посаду члена Наглядової ради АТ "РВС БАНК".
Мячина Андрiя Вiкторовича було обрано членом Наглядової ради (незалежним членом) АТ "РВС БАНК" 06 грудня 2018 року (Рiшення
акцiонера №06122018/09 вiд 06.12.2018).
Станом на поточну дату члена Наглядової ради АТ «РВС БАНК» замiсть особи, повноваження якої припинено (члена Наглядової ради) не
призначено (не обрано).
Посадова особа часткою в статутному капiталi АТ "РВС БАНК" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

18.03.2019

припинено
повноваження

Зміст інформації:

Член
Наглядової
ради
(представник
акцiонера)

Гаврильчук Iрина
Борисiвна

н/з

0

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

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Єдиним акцiонером АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» (далi-Банк, АТ "РВС БАНК") - Стецюком Олександром
Володимировичем, було прийняте рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради (представника акцiонера) АТ "РВС БАНК"
Гаврильчук Iрини Борисiвни з 18 березня 2019 року (Рiшення акцiонера №18032019/4 вiд 18.03.2019).
Члена Наглядової ради (представника акцiонера) АТ «РВС БАНК» Гаврильчук Iрину Борисiвну обрано (переобрано/призначено) Головою
Наглядової ради АТ "РВС БАНК" з 18 березня 2019 року (Рiшення акцiонера №18032019/4 вiд 18.03.2019).
Станом на поточну дату члена Наглядової ради АТ «РВС БАНК» замiсть особи, повноваження якої припинено (члена Наглядової ради) не
призначено (не обрано).
Гаврильчук Iрину Борисiвну було обрано членом Наглядової ради (як незалежного члена) ПАТ "РВС БАНК" з 04 листопада 2016 року (Рiшення
Єдиного акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська Бiзнес Група" вiд 04.11.2016 №041116/01).
Вiдповiдно до Рiшення Єдиного акцiонера ПАТ "РВС БАНК" - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська Бiзнес Група" вiд
25.04.2017 №25042017/01 прийнято рiшення: обрати (перепризначити/переобрати) членом Наглядової ради (як незалежного члена Наглядової
Ради) Гаврильчук Iрину Борисiвну з 25 квiтня 2017 року.
Вiдповiдно до Рiшення Єдиного акцiонера ПАТ "РВС БАНК"- Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська Бiзнес Група"
№25042018/02 вiд 25.04.2018 року прийнято рiшення: обрати (перепризначити/переобрати) членом Наглядової ради (як незалежного члена
Наглядової Ради) Гаврильчук Iрину Борисiвну з 25 квiтня 2018 року.
Єдиним акцiонером ПАТ "РВС БАНК" - Стецюком Олександром Володимировичем, було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб
(протокол№22102018/08 вiд 22.10.2018), а саме припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ “РВС БАНК” Гаврильчук Iрини
Борисiвни, як незалежного члена Наглядової ради та обрання (перепризначення/переобрання) Гаврильчук Iрину Борисiвну членом Наглядової
ради ПАТ «РВС БАНК» (як представника акцiонера).
Гаврильчук Iрина Борисiвна пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi АТ "РВС БАНК" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
18.03.2019

обрано

Зміст інформації:

Голова
Наглядової
Ради

Гаврильчук Iрина
Борисiвна

н/з

0

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

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Єдиним акцiонером АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» (далi-Банк, АТ "РВС БАНК") - Стецюком Олександром
Володимировичем, було прийняте рiшення про обрання (переобрання/призначення) Головою Наглядової ради АТ "РВС БАНК" члена
Наглядової ради (представника акцiонера) АТ "РВС БАНК" Гаврильчук Iрину Борисiвну з 18 березня 2019 року (Рiшення акцiонера
№18032019/4 вiд 18.03.2019).
Строк, на який призначено (обрано) особу: строком на три роки з дати переобрання члена Наглядової ради.
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: Заступника директора з розвитку фiнансового напрямку бiзнесу ТОВ «УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС
ГРУПА»; Радника генерального директора Товарної бiржi «Унiверсальна товарно-сировинна бiржа»; члена Наглядової ради АТ "РВС БАНК".
Гаврильчук Iрина Борисiвна пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.

