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 Правління - перший зас;
Голови Правління

В.В. Кононихіна
(прізвище та ініціали керівника)

(посада)

13.11.2012
(дата)

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний 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
044 247-89-81 247-89-81
1.6. Електронна поштова адреса
еки1ікоуа@Ия.ехітЬ.сот
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

2.2. Повідомлення
опубліковано у
2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

№ 212 Відомості Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)
ЬНр://\у\улу.ехітЬ.сот/икг/аЬоиІ/
в мережі
5ЄсигШе§_герогї/2012/
Інтернет
(адреса сторінки)

02.11.2012
(дата)
06.11.2012
(дата)
13.11.2012
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
прийняття
рішення

Зміни
(призначено або
звільнено)

Посада

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

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав) або
ідентифікаційний код за
Є Д Р П О У юридичної особи

Володіє часткою у
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

01.11.2012

звільнено

Член Наглядової ради

Хорошковський В.І.

д/н д/н
д/н

0

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Зміни відбулись відповідно до Указу Президента України від 01 листопада 2012 року № 625/2012.
Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа частками в статутному фонді емітента не володіє.
Хорошковський Валерій Іванович був призначений на посаду Указом Президента України від 14 квітня 2010 року № 539.
Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала.
01.11.2012

призначено

Член Наглядової ради

Носачова І.В.

Зміст інформації:
Зміни відбулись відповідно до Указу Президента України від 01 листопада 2012 року № 626/2012.
Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа частками в статутному фонді емітента не володіє.
Відповідно до ст.7 Закону України "Про банки і банківську діяльність", термін повноважень членів наглядової ради державного банку - п'ять років.
Носачова Ірина Вікторівна обіймає посаду Голови Державної Податкової Служби у м. Києві з січня 2012 року.
Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала.

