
Повідомлення про виникнення особливої інформації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА „КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” (надалі – Банк). Місцезнаходження Банку: 

01033, м.Київ, вул.Володимирська, 101   
 

10 липня 2015 року позачергові загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" прийняли рiшення 

про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Умута Байоглу (згоди на розголошення паспортних 

даних не надано). Судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Часткою в статутному капiталi не 

володiє. Умут Байоглу займав посаду Голови Ревiзiйної комiсiї з  03 березня 2009 року по 11 квiтня 2013 року,  з 

11 квiтня 2013 року по 12 квiтня 2015 року та з 13 квітня 2015 року по 10 липня 2015 року. 

 

10 липня 2015 року позачергові загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" прийняли рiшення 

про призначення Головою Ревiзiйної комiсiї Умута Байоглу (згоди на розголошення паспортних даних не 

надано). Призначено на невизначений строк. Судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Часткою в 

статутному капiталi не володiє. Умут Байоглу займав посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА 

БАНК" з 03 березня 2009 року по 11 квiтня 2013 року,  з 11 квiтня 2013 року по 12 квiтня 2015 року та з 13 

квітня 2015 року по 10 липня 2015 року. 

 

10 липня 2015 року позачергові загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" прийняли рiшення 

про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Явуза Тайфуна (згоди на розголошення паспортних даних 

не надано). Судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Часткою в статутному капiталi не володiє. 

Явуз Тайфун займав посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 28 квiтня 2009 року по 11 квiтня 2013 року, з 11 квiтня 

2013 року по 13 квiтня 2015 року, з  13 квітня 2015 року по 10 липня  2015 року. 

 

10 липня 2015 року позачергові загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" прийняли рiшення 

про призначення членом Ревiзiйної комiсiї Скота Ченга  (згоди на розголошення паспортних даних не надано). 

Призначено на невизначений строк. Судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Часткою в статутному 

капiталi не володiє. Скот Ченг в ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" жодних посад не займав. 

 

 


