
 

 

Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію)  
 

13.07.2020 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 1037 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 
 

Перший заступник Голови Правлiння 

АБ «УКРГАЗБАНК» 

   Кравець Андрiй Миколайович 

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

уповноваженої особи емітента) 
 

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

нерухомістю) емітента 

(Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про 

винагороду членів виконавчого органу) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ 

БАНК «УКРГАЗБАНК» 

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 03087, Україна, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1 

4. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 
23697280 

5. Міжміський код, телефон та факс (044) 594-11-04 

6. Адреса електронної пошти ndudnyk@ukrgasbank.com 

  

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації 

юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, 

яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника 

фондового ринку: 

 Державна установа 

«Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового 

ринку України», 21676262, 

Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації 

юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, 

яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо 

емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа 

«Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового 

ринку України», 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію)  

Повідомлення 

розміщено на  

власному веб-

сайті учасника 

фондового ринку 

 https://www.ukrgasbank.com/about/information_disclosure/spec_inf/   13.07.2020 
(URL-адреса веб-сайту) (дата) 
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Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про 

винагороду членів виконавчого органу  

Зміст інформації:  

Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту: Загальнi збори 

акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК». 

Дата вчинення дії: 10.07.2020. 

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту: 07.07.2020. 

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого 

органу: Загальними зборами акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» затверджено звiт про винагороду членiв 

Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рiк.  

Річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» проведено дистанційно, дата дистанційного 

проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» - 07.07.2020, дата проведення 

підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 10.07.2020. Відповідно до 

Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників 

корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення 

загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.  

Емітент звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого 

органу шляхом їх розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка 

провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку: не 

розкриває. 

Емітент звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого 

органу на власному веб-сайті: не розкриває.  
 

 


