
 

 

  

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

11.11.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ МО/211111/1 
(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). 

 

Заступник Голови Правління    Рибенко О.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або 

уповноваженої особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 01015, м.Київ, м. Київ, Лаврська, будинок 20; 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 36520434 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 +38044-461-15-00, +38044-461-15-58 

6. Адреса електронної пошти: 

 maria.tsabal@db.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

  

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://country.db.com/ukraine/mandatory-d

isclosure-of-information/special-informatio

n-of-the-issuer/ 11.11.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



 

 

  

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

10.11.2021 призначено Член Правління Топольницький Роман Ярославович 36520434 0 

Зміст інформації: 

Обрання (з моменту погодження призначення Романа Ярославовича Топольницького на посаду члена Правління Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ"  

Національним банком України) нового члена Правління Банку, строком на три (3) роки. 

Дата вчинення дії (прийняття рішення): 10.11.2021. 

Інформація щодо обрання нового члена Правління: 

Протоколом від 10.11.2021 №84 про прийняття рішення заочним голосуванням шляхом письмового опитування членів Наглядової ради Акціонерного 

товариства "Дойче Банк ДБУ", зокрема, крім іншого, Наглядовою радою було прийнято рішення обрати (призначити) Романа Ярославовича Топольницького 

до складу Правління Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" з моменту погодження його призначення на цю посаду Національним банком України, 

строком на три (3) роки. 

Новообраний член Правління Банку, Топольницький Роман Ярославович, не володіє акціями Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ". 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність судимості за корисливі та посадові злочини - рішення 

обрати нового члена Правління Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" ґрунтується на рішенні Наглядової ради; судимості за корисливі та посадові 

злочини відсутні. 

Строк, на який призначено або обрано особу:  з моменту погодження призначення Романа Ярославовича Топольницького на посаду члена Правління 

Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ"  Національним банком України, строком на три (3) роки. 

Протягом останніх п'яти років обіймав посади Члена Правління, керівника департаменту торгівельного фінансування; керівника департаменту торгівельного 

фінансування; керівника департаменту з продажу корпоративних продуктів.  

10.11.2021 обрано Голова Правління Топольницький Роман Ярославович 36520434 0 

Зміст інформації: 

Обрання (з 1 квітня 2022 року (включно), за умови погодження призначення Романа Ярославовича Топольницького на посаду Голови Правління Національним 

банком України) нового Голови Правління Банку, строком на три (3) роки. 

Дата вчинення дії (прийняття рішення): 10.11.2021. 

Інформація щодо обрання нового члена Правління: 

Протоколом від 10.11.2021 №84 про прийняття рішення заочним голосуванням шляхом письмового опитування членів Наглядової ради Акціонерного 

товариства "Дойче Банк ДБУ", зокрема, крім іншого, Наглядовою радою було прийнято рішення обрати (призначити) Романа Ярославовича Топольницького 

на посаду Голови Правління Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ", з 1 квітня 2022 року (включно), за умови погодження його  призначення на посаду 

Голови Правління Національним банком України, строком на три (3) роки. 

Новообраний Голова Правління Банку, Топольницький Роман Ярославович, не володіє акціями Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ". 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність судимості за корисливі та посадові злочини - рішення 

обрати нового Голову Правління Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" ґрунтується на рішенні Наглядової ради; судимості за корисливі та посадові 



 

 

  

злочини відсутні. 

Строк, на який призначено або обрано особу: з 1 квітня 2022 року (включно), за умови погодження його призначення на посаду Голови Правління 

Національним банком України, строком на три (3) роки. 

Протягом останніх п'яти років обіймав посади Члена Правління, керівника департаменту торгівельного фінансування; керівника департаменту торгівельного 

фінансування; керівника департаменту з продажу корпоративних продуктів.  

10.11.2021 звільнено Голова Правління Вурт Бернд 36520434 0 

Зміст інформації: 

Звільнити (з 31 березня 2022 року (включно)) діючого Голову Правління та члена Правління Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ". 

Дата вчинення дії (прийняття рішення): 10.11.2021. 

Інформація щодо звільнення діючого Голови Правління, члена Правління Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ": 

Протоколом від 10.11.2021 №84 про прийняття рішення заочним голосуванням шляхом письмового опитування членів Наглядової ради Акціонерного 

товариства "Дойче Банк ДБУ", зокрема, крім іншого, Наглядовою радою було прийнято рішення з 31 березня 2022 року (включно) звільнити (відкликати 

повноваження) Бернда Вурта  з посади Голови Правління Банку та члена Правління Банку, у зв'язку з закінченням строку дії його трудового 

договору/контракту;  уповноважити будь-якого члена Наглядової Ради Банку або члена Правління Банку підписати відповідні угоди, документи, договори, 

контракти, виконати інші дії,  формальності для припинення трудових відносин з Берндом Вуртом. 

Бернд Вурт, не володіє акціями Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ". 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність судимості за корисливі та посадові злочини - рішення 

звільнити (відкликати повноваження) Бернда Вурта з посади Голови Правління Банку та члена Правління Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" 

ґрунтується на рішенні Наглядової ради; судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. 

Строк з якого звільняється Вурт Бернд, Голова Правління, член Правління: з 31 березня 2022 року (включно). 

Посадова особа перебувала на посаді Голови Правління з 23.10.2017 по 31.03.2022 (включно). 

 

 


