
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.  

 

Голова Правління       Кисельов Андрій Васильович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

21.09.2015 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публічне акціонерне товариство "Банк Форвард" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105 

4. Код за ЄДРПОУ 

34186061 

5. Міжміський код та телефон, факс 

044-390-84-51, 044-390-88-11 

6. Електронна поштова адреса 

av-tantsyura@forward-bank.com  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
 

 
(дата) 

2. Повідомлення 
Бюлетень «Відомості Державної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку»   

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
http://www.forward-bank.com/about/disclosure/  

в мережі 

Інтернет  

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 

mailto:av-tantsyura@forward-bank.com
http://www.forward-bank.com/about/disclosure/


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

18.09.2015 
Припинено 

повноваження 

Директор 

Операційного 

департаменту 

– Член 

Правління 

Придка Володимир 

Павлович 

паспорт: серія КА №086605 виданий Яворівським РВ 

УМВС України у Львівській області                                   

27 лютого 1996 року, 

 

0 

Зміст інформації: 

Відповідно до рішення Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Банк Форвард» (протокол № 37 від  18.09.2015) 18.09.2015 

припинено (відкликано) повноваження Директора Операційного департаменту – Члена Правління Банку Придки Володимира Павловича на 

підставі підпункту 8 пункту 10.5.6 та пункту 10.6.4 Статуту Банку. 

Зміст рішення Спостережної ради Банку (протокол № 37 від 18 вересня 2015 року): 

- припинити (відкликати) повноваження Директора Операційного департаменту – Члена Правління Придки Володимира Павловича                         

«18» вересня 2015 року. 

Інформація про посадову особу – Придка Володимир Павлович, паспорт: серія КА №086605 виданий Яворівським РВ УМВС України у 

Львівській області 27 лютого 1996 року, посада - Директор Операційного департаменту – Член Правління Банку, часткою у статутному капіталі 

емітента не володіє. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента: 

- повноваження Директора Операційного департаменту – Члена Правління Банку Придки Володимира Павловича припинено відповідно до 

рішення Спостережної ради Банку. 

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини – не має. 

Інформація щодо строку, протягом якого Придка Володимир Павлович перебував на посаді – з «23» березня 2015 року по «18» вересня 2015 

року. 

На посаду Директора Операційного департаменту – Члена Правління Банку замість Придки Володимира Павловича, повноваження якого були 

припинено, нікого не обрано. 

 


