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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення

Позачерговим засіданням Наглядової Ради ПАТ «ІНГ Банк Україна» (Протокол Позачергового
засідання Наглядової ради від 11.11.2016 року) були прийняті наступні рішення про зміну
складу посадових осіб емітента ПАТ «ІНГ Банк Україна» (надалі – Банк):
1. призначити Начальника управління ризиками Банку пана Марка Онно Аппельмана Головою
Правління Банку з вступом на посаду після отримання письмової згоди Національного банку
України на це та дозволу на працевлаштування (паспорт: ВС02С52О9, виданий Міністром
закордонних справ 17 серпня 2015 року; строк, на який призначено особу – без зазначення
строку; частка в статутному капіталі емітента – 0,00%; посадова особа працює в ІНГ з 2004
року: з листопада 2010 по грудень 2013 року в ІНГ Банк А.С. (ING Bank A.Ş., Туреччина) на
посаді Керуючого директора, керівника відділу комерційних банківських операцій та
управління ризиками середніх
підприємств; з січня 2014 по січень 2016 року в ІНГ Банк
А.С. (ING Bank A.Ş., Туреччина) на посаді Віце-президента, керівника відділу корпоративних
клієнтів і корпоративного кредитування; працює в ПАТ «ІНГ Банк Україна» з лютого 2016
року на посаді Начальника управління ризиками; посадова особа непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини не має).
2. покласти виконання обов’язків Виконуючого обов’язки Голови Правління Банку на пані
Олену Георгіївну Михальченко, Члена Правління Банку, Начальника управління з юридичних
питань, комплаєнсу та фінансового моніторингу, протягом періоду з 18 листопада 2016 року до
дати вступу паном Марком Онно Апельманом на посаду Голови Правління Банку. В дату
вступу паном Марком Онно Апельманом на посаду Голови Правління Банку виконання
обов’язків пані Оленою Георгіївною Михальченко, Членом Правління Банку, Начальником
управління з юридичних питань, комплаєнсу та фінансового моніторингу, припиняється
автоматично (паспорт: ТТ084596, виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві
30.12.2011; строк, на який призначено особу – з 18 листопада 2016 року до дати вступу паном
Марком Онно Апельманом на посаду Голови Правління Банку; частка в статутному капіталі
емітента – 0,00%; посадова особа працює в ПАТ «ІНГ Банк Україна» з 10 квітня 2007 року, з
01.10.2007 по 27.09.2012 на посаді Начальник юридичного відділу, з 28.09.2012 на посаді
Начальника управління юридичних питань, комплаєнсу та фінансового моніторингу, Член
Правління Банку з 27 вересня 2012 року; посадова особа непогашених судимостей за корисливі

та посадові злочини не має).
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. В.о. Голови Правління
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