ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ЕМІТЕНТА
(09801546)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство Акціонернокомерційний банк „Львів”
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09801546
1.4. Місцезнаходження емітента: 79008, м.Львів, вул.Сербська, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (032) 245-64-83,245-64-83
1.6. Електронна поштова адреса емітента: hasyuk@bank.lviv.ua
1.7. Особлива інформація про зміну складу посадових осіб ПАТ АКБ „Львів” .
2. Текст повідомлення
Згідно рішення Спостережної ради (протокол б/н від 20.12.2011р.) прийнято рішення
про зміну складу посадових осіб, а саме:
Звільнено з посади Голови Правління з 29.12.2011 року:
Нємого Олександра Михайловича (паспорт СО 219170 вид. Дарницьким РУ ГУ
МВСУ в місті Києві 07.09.1999р.). Підстава – заява Нємого О.М. Часткою в статутному
капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа перебувала на посаді Голови Правління-Члена Правління ПАТ АКБ „Львів”
з 01.01.2011р.
Призначено на посаду Голови Правління:
Гавриляка Ігора Володимировича (паспорт КА 709986 вид. Личаківським РВ УМВСУ
у Львівській обл.09.12.1997р.) .Часткою в статутному капіталі не володіє. Посадова особа
непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. До призначення займав
наступні посади: інженер-програміст, державний податковий інспектор, державний
податковий ревізор-інспектор, старший спеціаліст відділу кредитування та біржових
операцій, начальник відділу клірингових операцій, заступник начальника управлінняначальника відділу клірингових розрахунків управління зовн.-екон. зв’язків і валютних
операцій, начальник казначейства банку, директор департаменту казначейства, генеральний
директор, заступник голови правління. Гавриляк І.В. призначається на посаду Голови
Правління з дати отримання письмової згоди Національного банку України. Посадова особа
призначена на невизначений термін.
Призначено на посаду в.о. Голови Правління з 30.12.2011 року:
Гавриляка Ігора Володимировича (паспорт КА 709986 вид. Личаківським РВ УМВСУ
у Львівській обл.09.12.1997р.) .Часткою в статутному капіталі не володіє. Посадова особа
непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. До призначення займав
наступні посади: інженер-програміст, державний податковий інспектор, державний
податковий ревізор-інспектор, старший спеціаліст відділу кредитування та біржових
операцій, начальник відділу клірингових операцій, заступник начальника управлінняначальника відділу клірингових розрахунків управління зовн.-екон. зв’язків і валютних
операцій, начальник казначейства банку, директор департаменту казначейства, генеральний
директор, заступник голови правління. Посадова особа призначається з 30 грудня 2011 року
до отримання письмової згоди Національного банку на погодження кандидата на посаду
Голови Правління Гавриляка Ігора Володимировича.
Звільнено з посади Заступника Голови Правління-Члена Правління з 20.12.2011 року:
Миколіва Ярослава Ярославовича ( паспорт КА 233846 вид. Залізничним РВ УМВСУ
у Львівській обл., 30.07.1996р.). Підстава – заява Миколіва Я.Я. Часткою в статутному
капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа перебувала на посаді Заступника Голови Правління банку з 04.09.2006р. На
посаду Заступника Голови Правління - Члена Правління замість звільненої особи нікого не
призначено.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
В.о. Голови Правління

Гавриляк І.В.

