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
25 липня 2012 року Спостережною радою ПАТ «Банк Руский Стандарт» (Протокол
№13) прийнято рішення про:
1) призначення Пахомова Олега Вікторовича на посаду Директора Департаменту контролю
ризиків - Члена Правління ПАТ «Банк Руский Стандарт», наказ №1398-К від 25.07.2012р.
(паспорт серії ЕТ №247908, виданий Центральним РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС
України в Криму, 04.10.2010р.); строк, на який призначено, не визначений.
Раніше займав посади: менеджер кабінету технічних засобів навчання, лаборант
кафедри інформатики, адміністратор зв’язку лабораторії обчислювальної техніки
«Таврійського інституту підприємництва та права»; економіст 1 категорії сектору реєстрації
та ліцензування банків відділу банківського нагляду, головний економіст сектору реєстрації
та ліцензування банків відділу банківського нагляду Головного управління Національного
Банку України в Автономній республіці Крим; начальник відділу менеджерів
корпоративного банкінгу, начальник фінансово-аналітичного відділу філії Кримського
регіонального управління Банку «Фінанси та Кредит»; провідний економіст відділу ринкових
ризиків Управління загальнобанківських ризиків Департаменту ризик-менеджменту
Акціонерного комерційного інноваційного банку «Укрсиббанк»; консультант відділу
управлінського консалтингу дирекції «Бізнес-консалтинг» Акціонерного товариства
закритого типу «Квазар-Мікро Техно»; консультант 2 категорії з ефективності
підприємництва відділу аудиту ЗАТ «Делойт енд Туш ЮСК»; начальник управління
ризиками, начальник департаменту ризик-менеджменту, начальник департаменту кредитних
ризиків ПАТ «Дельта Банк»
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа часткою, у статутному капіталі емітента – не володіє.
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
26.07.2012 р.

