
Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"БАНК АЛЬЯНС"  

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 14360506 

3. Місцезнаходження 
04053, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 
буд. 50 

4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 224-66-70 Факс не 
використовується 

5. Електронна поштова адреса securities@alliancebank.org.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття 
інформації 

bankalliance.ua 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента 

  

 

II. Текст повідомлення 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» (протокол №19 засiдання 
Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 07 березня 2019 року) в зв’язку iз затвердженням в 
новiй редакцiї органiзацiйної структури Банку змiнено назву посади "Директор з питань 
аналiзу та кредитного адмiнiстрування, член Правлiння" на "Директор з питань аналiзу та 
програм розвитку агробiзнесу, член Правлiння". Вiдповiдно до наказу №128-к вiд 07.03.2019 
МОIСЕЄНКА КОСТЯНТИНА ВАСИЛЬОВИЧА, Директора з питань аналiзу та кредитного 
адмiнiстрування, члена Правлiння, з 07.03.2019 переведено на посаду Директора з питань 
аналiзу та програм розвитку агробiзнесу, члена Правлiння". 
Перебував на посадi Директора з питань аналiзу та кредитного адмiнiстрування, члена 
Правлiння, з 16.11.2018. Пiдставою для прийняття рiшення Наглядовою радою та 
обґрунтуванням змiн у персональному складi посадових осiб АТ «БАНК АЛЬЯНС» є заява 
посадової особи. Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надавала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» (протокол №19 засiдання 
Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 07 березня 2019 року) в зв’язку iз затвердженням в 
новiй редакцiї органiзацiйної структури Банку змiнено назву посади "Директор з питань 
аналiзу та кредитного адмiнiстрування, член Правлiння" на "Директор з питань аналiзу та 
програм розвитку агробiзнесу, член Правлiння". Відповідно до наказу №128-к вiд 07.03.2019 
МОIСЕЄНКА КОСТЯНТИНА ВАСИЛЬОВИЧА, Директора з питань аналiзу та кредитного 
адмiнiстрування, члена Правлiння, з 07.03.2019 переведено на посаду Директора з питань 
аналiзу та програм розвитку агробiзнесу, члена Правлiння. 
Перебував на посадi Директора з питань аналiзу та кредитного адмiнiстрування, члена 
Правлiння, з 16.11.2018. Пiдставою для прийняття рiшення Наглядовою радою та 
обґрунтуванням змiн у персональному складi посадових осiб АТ «БАНК АЛЬЯНС» є заява 
посадової особи. Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 



непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надавала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. 
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв:  
Головний економiст вiддiлу трансфертного цiноутворення управлiння позицiї банку та 
трансфертного цiноутворення казначейства АТ "ДЕЛЬТА БАНК", Україна, з 10.10.2013 по 
29.01.2015;  
Заступник директора з фiнансiв ТОВ "Греiн Процесiнг" з 04.02.2015 по 23.06.2015, Директор 
ТОВ "Греiн Процесiнг" з 24.06.2015 по 05.01.2016. 
Начальник управлiння ризикiв департаменту фiнансiв та ризик-менеджменту ПАТ "БАНК 
АЛЬЯНС", Україна, з 06.01.2016 по 29.02.2016; переведено до посаду начальника вiддiлу 
ризикiв управлiння ризик-менеджменту ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", Україна, з 01.03.2016 по 
01.06.2016, переведено на посаду Начальника управлiння ризик-менеджменту ПАТ "БАНК 
АЛЬЯНС", Україна, з 02.06.2016 по 31.10.2016, переведено на посаду Заступника начальника 
управлiння контролю ризикiв ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", Україна, з 01.11.2016 по 19.02.2017, 
переведено на посаду начальника управлiння контролю ризиками ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", 
Україна, з 20.02.2017 по 31.08.2017, переведено на посаду Директора з питань аналiзу та 
управлiння ризиками, члена Правлiння Банку з 01.09.2017 по 15.11.2018, переведено на посаду 
Директора з питань аналiзу та кредитного адмiнiстрування, члена Правлiння АТ "БАНК 
АЛЬЯНС", з 16.11.2018 по 06.03.2019 р. 

 

III. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
 

Голова Правлiння       Фролова Юлiя Миколаївна 

 


