
 

 

 

2. Текст Повідомлення: 

3.  

АТ «ОТП Банк» повідомляє, що відповідно до Рішення Наглядової Ради №1/2012 від 

24.02.2012р. згідно з рішенням Акціонера, Наглядова рада з 29 лютого 2012 року припиняє за 

взаємною згодою сторін трудовий контракт пана Зінкова Дмитра Анатолійовича (паспорт СН 

524575 виданий 14.10.1997 р. Подiльским РУ ГУ МВС України в м. Києвi) та припиняє його 

повноваження як Голови Правління АТ «ОТП Банк». На посаді Голови Правління АТ «ОТП 

Банк» пан Зінков Дмитро Володимирович перебував з липня 2006 року. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному 

капіталі не володіє. 

 

Згідно із рішенням Акціонера, Наглядова рада призначає д-ра Тамаша Хак-Ковача (згода на 

розголошення паспортних даних не надана) Головою Правління АТ «ОТП Банк» з 01 березня 

2012 року. Д-р Тамаш Хак-Ковач приступає до своїх обов’язків після отримання дозволу від 

регулятивних органів України відповідно до законодавства України. Д-р Тамаш Хак-Ковач, 

економіст за освітою, розпочав свою професійну діяльність у страховій компанії Providencia 

Insurance Plc., потім обіймав посаду генерального директора в Голландсько-угорському 

консорціумі. З 2000 року пан Хак-Ковач виконував обов'язки Голови Правління дочірнього 

банку Commerzbank в Угорщині, з липня 2007 року очолював дочірній банк Commerzbank у 

Москві, а з травня 2010 року керував підрозділом Центральної та Східної Європи (CEE) 

Commerzbank. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному 

капіталі не володіє. 

 

Наглядова рада уповноважує пані Лазепко Лілію Олегівну (паспорт СН 512891, виданий  

04.11.1997р. Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), Члена Правління АТ «ОТП 

Банк», виконувати обов’язки в.о. Голови Правління до моменту вступу д-ра Тамаша Хак-

Ковача у свої обов’язки після отримання дозволу від регулятивних органів України 

відповідно до законодавства України. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному 

капіталі не володіє. 

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1.Загальні Відомості 

1.1. Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"  

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ:  
21685166  

1.4. Місцезнаходження:  01033, місто Київ, вул. Жилянська, буд. 43  

1.5. Міжміський код, телефон та факс:  тел. 0444900564, факс. 0444956083 

1.6. Електронна поштова адреса:  сustody@otpbank.com.ua   

1.7. Адреса сторінки в мережі 

Інтернет:  
www.otpbank.com.ua 

1.8. Вид особливої інформації  
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  



 

 

 

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

 

В.о. Голови Правління                _____________              Лазепко Лілія Олегівна 

Начальник  

Депозитарного відділу         _____________        Супрун Андрій Володимирович 

                                                               М.П.                        27.02.2012р. 


