
ПАТ «Банк Руский Стандарт» 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. 

 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Банк Руский Стандарт»   

1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПАТ 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34186061.  

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 04107, м. Київ, вул. Половецька, будинок 3/42;  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: Телефон: +38 (044) 390-88-11; факс: +38 

(044) 390-88-11; 

1.6. Електронна поштова адреса емітента:  info@rsb.ua 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації:  www.rsb.ua 

1.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.  

 

2. Текст повідомлення  

Рiшенням №2 єдиного акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Банк Руский 

Стандарт" вiд 18 травня 2012 року прийнято рiшення про припинення з 18 травня 2012 

повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Банку, а саме: члена Ревiзiйної комiсiї Банку - 

Прокопенко Алли Валерiйвни. З 01.11.2006 року займає посаду Заступника Начальника 

Управлiння - Начальника вiддiлу по роботi з регiонами Контрольно-ревiзiйного управлiння 

Департаменту внутрiшнього контролю ЗАТ "Банк Русский Стандарт". Згоду на розкриття 

паспортних даних не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посадова особа часткою, у статутному капiталi емiтента – не 

володiє. 

Рiшенням №2 вiд 18.05.2012 року єдиного акцiонера Публiчного акцiонерного товариства 

"Банк Руский Стандарт", прийнято рiшення про змiну посадових осiб, а саме: Обрати з 

18.05.2012 року строком на 3 (три) роки Члена Ревiзiйної комiсiї Парамонова Олександра 

Валерiйовича. З 01.12.2008 року займає посаду Радника Апарату Голови Правлiння. З 

22.09.2011 року займає посаду територiального директора по взаємодiї з дочiрнiми Банками 

Апарату Голови Правлiння правлiння ЗАТ "Банк Руский Стандарт". Згоду на розкриття 

паспортних даних не надано. Особа не має непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 

корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi. Часткою в 

статутному капiталi не володiє. 

Рiшенням №2 єдиного акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Банк Руский 

Стандарт" вiд 18 травня 2012 року прийнято рiшення про припинення з 18 травня 2012 

повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Банку, а саме: Голови Ревiзiйної комiсiї Банку - 

Аверiної Ірини Рудольфiвни. З 01.06.2006 року займає посаду Заступника Голови Правлiння 

- Директора внутрiшнього контролю ЗАТ "Банк Русский Стандарт". Згоду на розкриття 

паспортних даних не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посадова особа часткою, у статутному капiталi емiтента – не 

володiє.  

Рiшенням №2 вiд 18.05.2012 року єдиного акцiонера Публiчного акцiонерного товариства 

"Банк Руский Стандарт", прийнято рiшення про змiну посадових осiб, а саме: Обрати з 

18.05.2012 року строком на 3 (три) роки Голову Ревiзiйної комiсiї - Аверiну Ірину 

Рудольфiвну. З 01.06.2006 року займає посаду Заступника Голови Правлiння - Директора 

внутрiшнього контролю ЗАТ "Банк Русский Стандарт". Згоду на розкриття паспортних даних 

не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа часткою, у статутному капiталi емiтента – не володiє.  

Рiшенням №2 єдиного акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Банк Руский 

Стандарт" вiд 18 травня 2012 року прийнято рiшення про припинення з 18 травня 2012 

повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Банку, а саме: члена Ревiзiйної комiсiї Банку - 



Семенову Ольгу Володимирiвну. З 01.06.2006 року займає посаду Заступника Директора 

департаменту внутрiшнього контролю ЗАТ "Банк Русский Стандарт". Згоду на розкриття 

паспортних даних не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посадова особа часткою, у статутному капiталi емiтента – не 

володiє.  

Рiшенням №2 вiд 18.05.2012 року єдиного акцiонера Публiчного акцiонерного товариства 

"Банк Руский Стандарт", прийнято рiшення про змiну посадових осiб, а саме: Обрати з 

18.05.2012 року строком на 3 (три) роки Члена Ревiзiйної комiсiї Семенову Ольгу 

Володимирiвну. З 01.06.2006 року займає посаду Заступника Директора департаменту 

внутрiшнього контролю ЗАТ "Банк Русский Стандарт". Згоду на розкриття паспортних даних 

не надано. Особа не має непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи 

злочини у сферi господарської, службової дiяльностi. Часткою в статутному капiталi не 

володiє. 

3. Підпис 

3.1. Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться у зміні до 

особливої інформації 

3.2.  

Голова Правління                  ____________                        Дорошенко І.В. 

                                                     підпис                    (прізвище та ініціали керівника) 

                                                        МП                                 21.05.2012 р. 

 


