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

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕОС БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 19358784
3. Місцезнаходження: 03035 м. Київ, Митрополита Василя Липківського,45
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-251-12-14, 044-594-28-59
5. Електронна поштова адреса: tetiana.revutska@neosbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.bankofcyprus.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 

Спостережна Рада ПАТ "НЕОС БАНК" 17 листопада 2014 року (Протокол №57 від 17.11.2014р.)  прийняла рішення:
1.Припинити з 18 листопада 2014 року повноваження Костючка Олега Олексійовича (паспорт СН 915036, виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 06.11.1998р.) члена Спостережної Ради, Голови Спостережної Ради ПАТ "НЕОС БАНК" за його власним бажанням. На посаді перебував з 17.04.2014р. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має.
Спостережна Рада ПАТ "НЕОС БАНК" 17 листопада 2014 року (Протокол №57 від 17.11.2014р.)  прийняла рішення:
2. Покласти з 18 листопада 2014 року  на члена Спостережної Ради ПАТ "НЕОС БАНК" Савенка Олексія Володимировича (паспорт СА 724707, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 26.03.1998р.) виконання обов'язків Голови Спостережної Ради ПАТ "НЕОС БАНК" до моменту обрання (призначення) нового складу Спостережної Ради  ПАТ "НЕОС БАНК". Посади, які обіймала  посадова особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу міжнародної звітності Департаменту фінансового контролінгу, начальник Управління міжнародної фінансової звітності Департаменту МСФЗ та управлінського обліку та звітності, керівник напрямку міжнародної фінансової звітності Управління фінансової звітності та контролінгу ПАТ "Альфа-Банк". Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за  корисливі та посадові 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. Голова Правлiння 							Поліщук Вадим Валерійович
                                                                   18.11.2014

