Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "IНГ Банк Україна"

2. Код за ЄДРПОУ

21684818

3. Місцезнаходження

04070, Київ, Спаська, 30-А

4. Міжміський код, телефон та
факс

(044)2303030 (044)2303040

5. Електронна поштова адреса

kiev.news@ingbank.com

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

http://www.ingbankukraine.com/ua/esteoerienkai/oefitseiienadeokauemieenteatseiya

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Загальними Зборами Акцiонерiв ПАТ "IНГ Банк Україна" на позачерговому засiданнi (Рiшення
№ 4/2018 вiд 28.04.2018) були прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб
емiтента ПАТ «IНГ Банк Україна»:
- обрати Мухтара Бубєєва (паспорт N09174295, виданий Мiнiстерством Внутрiшнiх Справ
Казахстану 15.01.2014, дiйсний до 14.01.2024) до Наглядової ради Банку як незалежного члена
Наглядової ради 28.09.2018 року, строк, на який призначено особу – без зазначення строку.
Частка в статутному капiталi емiтента – 0,00%. З 2017 року по теперiшнiй час, Мухтар Бубєєв
займає посаду в.о. Виконавчого директора в Комiтетi Мiжнародного фiнансового центра
"Астана". В 2015 - 2016 роках займав посаду Начальника управлiння ризикiв в "АТФ Банк",
Казахстан, в 2014- 2015 роках працював на посадi Директора департаменту дослiдження та
стратегiчного аналiзу в Нацiональному банку Казахстана. Посадова особа непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними Зборами Акцiонерiв ПАТ "IНГ Банк Україна" на позачерговому засiданнi (Рiшення
№ 4/2018 вiд 28.09.2018) для приведення у вiдповiднiсть з вимогами законодавства були прийнятi
наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента ПАТ «IНГ Банк Україна»:
вiдкликати пана Роберта Корнелiса Альберта Якоба Ваймана (паспорт NYJFD6947,
виданий Бургомiстром мiста Алмере 12.11.2015, дiйсний до 12.11.2025) з Наглядової ради Банку
28.09.2018р. та обрати його до Наглядової ради Банку як незалежного члена Наглядової ради
01.01.2019р. Роберт Вайман перебував на посаді з 1.03.2017 року. Посадова особа непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними Зборами Акцiонерiв ПАТ «IНГ Банк Україна» на позачерговому засiданнi (Рiшення
№4/2018 вiд 28.09.2018 р.) були прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб
емiтента ПАТ «IНГ Банк Україна»:
- обрати незалежним членом Наглядової ради Банку 01 сiчня 2019 року пана Роберта Корнелiса
Альберта Якоба Марiя Ваймана (паспорт NYJFD6947, виданий Бургомiстром мiста Алмере
12.11.2015, дiйсний до 12.11.2025), строк, на який призначено особу – без зазначення строку.
Частка в статутному капiталi емiтента – 0,00%. Понад 26 рокiв працював в IНГ (до 31.12.2015
року). З 01.01.2016 року працює в Вайман Консалтiнг та Тренiнг (Wijman Advisory and Training).
Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
В.о. Голови Правлiння

Михальченко О.Г.
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

01.10.2018
(дата)

