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

Акцiонерне товариство «ІНГ Банк Україна»

2. Ідентифікаційний код юридичної
особи

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

https://www.ingukraine.com/ua/esteoerienkai/oefitseiienadeokauemieenteatseiya

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Черговим засiданням Наглядової ради Акцiонерного товариства "IНГ Банк Україна" (Протокол
Чергового засiдання Наглядової ради № 2 вiд 15.02.2019 року) було прийнято наступне рiшення
про змiну складу посадових осiб емiтента АТ "IНГ Банк Україна" (надалi - Банк):
- пана Мiщенка Олександра Григоровича (паспорт громадянина України МЕ259465, виданий
14.02.2003 Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл), Начальника вiддiлу фiнансового
монiторингу, ввести до складу Правлiння Банку та призначити Членом Правлiння з 15 лютого 2019
року; тимчасово покласти на нього обов’язки Вiдповiдального працiвника за здiйснення
фiнансового монiторингу у строки визначенi чинним законодавством; призначити Вiдповiдальним
працiвником за здiйснення фiнансового монiторингу з дати його погодження Нацiональним
банком України (отримання Банком iнформацiї про погодження вiд НБУ) автоматично без
додаткового рiшення Наглядової ради Банку з цього питання.
Пан Мiщенко з 2011 року займається фiнансовим монiторингом в Банку. За час роботи в
Банку пан Мiщенко обiймав наступнi посади: з 2011 по 2014 рiк - Фахiвець вiддiлу з фiнансового
монiторингу Банку, з 2014 по 2015 рiк - Головний фахiвець вiддiлу фiнансового монiторингу, з
2015 по 2016 був переведений на посаду Головного фахiвця вiддiлу комплаєнсу та фiнансового
монiторингу, з 2016 по дату зазначеного вище протоколу займав посаду Начальника вiддiлу
фiнансового
монiторингу.
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
Голова Правлiння

Джарболова Саїда
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

15.02.2019
(дата)

