


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 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Володіє часткою у 
статутному капіталі 
емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

01.02.2013 звільнено Голова Правління Удовиченко Микола 
Миколайович 

д/н д/н 
 д/н 

0 

Зміст інформації: 
Зміни відбулись відповідно до Рішення Наглядової ради АТ "Укрексімбанк" (Протокол від 01.02.2013 №1). 
Повноваження Удовиченка Миколи Миколайовича як Голови Правління АТ "Укрексімбанк" припинено шляхом звільнення із займаної посади у зв'язку з переведенням 
на роботу до Національного банку України.  
На зазначеній посаді перебував з 27.04.2010 року. 
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала. 
Частками у статутному фонді товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
01.02.2013 призначено Голова Правління Білоус Віталій Володимирович д/н д/н 

 д/н 
0 

Зміст інформації: 
Зміни відбулись відповідно до Рішення Наглядової ради АТ "Укрексімбанк" (Протокол від 01.02.2013 №1). 
Попереднє місце роботи - член Правління - заступник Голови Правління АТ "Укрексімбанк". На зазначеній посаді перебував з 27.12.2011 року. 
Строк, на який призначено посадову особу - не визначено. 
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала. 
Частками у статутному фонді товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
01.02.2013 призначено Член Правління - заступник 

Голови Правління 
Миськів Сергій Миколайович д/н д/н 

 д/н 
0 

Зміст інформації: 
Зміни відбулись відповідно до Рішення Наглядової ради АТ "Укрексімбанк" (Протокол від 01.02.2013 №1). 
Попереднє місце роботи - член Правління АТ "Укрексімбанк". На зазначеній посаді перебував з 04.11.2010 року. 
Строк, на який призначено посадову особу - не визначено. 
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала. 
Частками у статутному фонді товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
01.02.2013 призначено Член Правління Щур Олександр Володимирович д/н д/н 

 д/н 
0 

Зміст інформації: 
Зміни відбулись відповідно до Рішення Наглядової ради АТ "Укрексімбанк" (Протокол від 01.02.2013 №1). 
Попереднє місце роботи - начальник Управління зовнішніх запозичень АТ "Укрексімбанк". На зазначеній посаді перебував з 01.06.2012 року. 
Строк, на який призначено посадову особу - не визначено. 
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала. 
Частками у статутному фонді товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 


