Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії,
та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії.
Перший заступник Голови Правління,
член Правління
(посада)

С.О. Маноха
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП
07.07.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03150 м.Київ, вул. Горького. 127
4. Код за ЄДРПОУ
00032112
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 247-38-38, 247-80-82
6. Електронна поштова адреса
bank@eximb.com
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.07.2016
(дата)
№ 130 Відомості Національної комісії з цінних паперів та
2. Повідомлення
фондового ринку
12.07.2016
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
3. Повідомлення
http://www.eximb.com/ukr/about/securities_ в мережі
розміщено на сторінці
report/2016/
Інтернет
12.07.2016
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Розмір
Зміни
Паспортні дані фізичної
частки в
(призначено,
Прізвище, ім'я, по-батькові
особи (серія, номер, дата
Дата
звільнено,
статутному
Посада
або повне найменування
видачі, орган, який видав)
капіталі
вчинення дії
обрано або
юридичної особи
або код за ЄДРПОУ
припинено
емітента (у
юридичної особи
відсотках)
повноваження)
1
2
3
4
5
6
06.07.2016
припинено
Член Наглядової ради МАЗЕПА Ігор Олександрович
-0
повноваження
Зміст інформації:
Відповідно до Указу Президента України від 06.07.2016 № 294/2016, припинено повноваження члена Наглядової ради публічного
акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" І.Мазепи.
Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою в статутному капіталі не володіє.
Мазепа І.О. був призначений на посаду Указом Президента України від 26.08.2014 № 689/2014.
Замість посадової особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не призначено.

