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.

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладiв
фiзичних осiб на лiквiдацiю
(посада)

Брайко Станiслав Анатолiйович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.05.2016
М.П.
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56
4. Код за ЄДРПОУ
19357762
5. Міжміський код та телефон, факс
044)2016923 6. Електронна поштова адреса
ENSeredyk@energobank.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.05.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.energobank.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

27.05.2016
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

Посада

1

2

3

4

5

6

призначено

Уповноважена
особа Фонду
гарантування
вкладiв
фiзичних осiб
на лiквiдацiю

Брайко Станiслав
Анатолiйович

-дозвiл на розкриття паспортних даних не надано

0

26.05.2016

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

Зміст інформації:
На пiдставi пункту 2 частини п’ятої статтi 12, частини першої статтi 35, частини п’ятої статтi 44, частини третьої статтi 48 Закону України
«Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» (далi - Закон) виконавча дирекцiя Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далiФонд) прийняла рiшення вiд 26.05.2016р. № 842 про продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»до
11.06.2018р. включно.
Водночас, вiдповiдно до зазначеного рiшення делеговано всi повноваження лiквiдатора ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», визначенi Законом,
зокрема, статтями 37, 38, 47-51 Закону, провiдному професiоналу з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу
запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Брайку
Станiславу Анатолiйовичу до 11.06.2018 включно.

