
Титульний аркуш Повідомлення 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 
 

Член Правлiння - перший заступник 

Голови Правлiння 

 

В.В. Кононихiна 
  (посада)       (підпис)    (прізвище та ініціали керівника) 

МП 

06.01.2012 

(дата) 
 

Особлива інформація емітента 

 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

 Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента   

 Публічне акціонерне товариство  

1.3. Місцезнаходження   

 03150 м.Київ вул.Горького, 127  

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   

 00032112  

1.5. Міжміський код та телефон, факс  

 (044) 247-89-81 (044) 247-89-81  

1.6. Електронна поштова адреса  

 ederevyanko@hq.com.ua  

 
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 28.12.2011 

 (дата) 

2.2. Повідомлення 

№ 2 Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку України  04.01.2012 

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці www.eximb.com в мережі Інтернет 30.12.2011 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначено або 

звільнено) 
Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або 
найменування юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)** або 
ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Володіє часткою в 
статутному капіталі 
емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

27.12.2011 призначено Член Правлiння - заступник 
Голови Правлiння 

Бiлоус Вiталiй Володимирович д/н д/н 
 д/н 

0 

Зміст інформації: 
Рiшенням Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк" вiд 27.12.2011 року Бiлоуса Вiталiя Володимировича призначено на посаду члена Правлiння - заступника  
Голови Правлiння.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала. 
Часткою в статутному фондi емiтента посадова особа не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Строк, на який призначено посадову особу - не визначено. 
Попереднi посади, якi обiймала посадова особа: 
2003 - 2007 рр. - АКIБ "Укрсиббанк", директор Днiпропетровської фiлiї. 
2007 - 2011 рр. - Банк "Фiнанси i кредит", керуючий Днiпропетровським регiональним управлiнням. 
З жовтня 2011р. - АТ "Укрексiмбанк", головний радник Голови Правлiння. 
 

 


