
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. 

 
Член Правління    В.О. Руда 

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 
 МП  

14.05.2014 
(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) 247-89-81, 247-89-81 
6. Електронна поштова адреса 
 ederevyanko@hq.eximb.com 
 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.05.2014 
 (дата) 

2. Повідомлення 
 "Відомості Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку" № 91  16.05.2014 
 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 
3. Повідомлення 
розміщено на сторінці 

http://www.eximb.com/ukr/about/securities_
report/2014/ 

в мережі 
Інтернет 16.05.2014 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 
 

Зміст інформації: 
Відповідно до Протоколу позачергового засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний 
банк України" № 2-13/05 від 13.05.2014р. прийнято наступні рішення. 
1. Закрити в установленому порядку відповідно до Постанови НБУ №260 від 06.05.2014р. "Про відкликання та анулювання банківських 
ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій окремих банків і закриття банками відокремлених підрозділів, що 
розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя" філію Публічного акціонерного товариства "Державний 
експортно-імпортний банк України" в Автономній Республіці Крим за адресою: 95000, Автономна Республіка Крим, м.Сімферополь, вул. 
Набережна імені 60-річчя СРСР, 28.  
2. Закрити в установленому порядку відповідно до Постанови НБУ №260 від 06.05.2014р. "Про відкликання та анулювання банківських 
ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій окремих банків і закриття банками відокремлених підрозділів, що 
розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя" філію Публічного акціонерного товариства "Державний 
експортно-імпортний банк України" у м.Севастополі за адресою: 99011, м.Севастополь, проспект Нахімова, 15. 
Філії виконували функції згідно з затвердженими в установлоному порядку Положеннями про філії. 

 


