Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правління

Гулей А.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
29.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю) емітента
(Зміна складу посадових осіб емітента)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування
емітента
2. Організаційно-правова
форма
3. Місцезнаходження

Приватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська
валютна біржа"
Приватне акціонерне товариство

4. Код за ЄДРПОУ

22877057

5. Міжміський код та
телефон, факс
6. Електронна поштова
адреса

(044) 461-54-30 (044) 461-54-28

04070 м. Київ вул. Межигірська, буд. 1

uice@uice.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії

30.05.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

103 (2856) Бюлетень "Відомості Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення
розміщено на сторінці

https://www.uicegroup.com/

(адреса сторінки)

29.05.2018

© SMA

22877057

01.06.2018
(дата)

в мережі 01.06.2018
Інтернет:

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна біржа"
2. Код за ЄДРПОУ
22877057
3. Місцезнаходження
04070 м. Київ вул. Межигірська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс
(044) 461-54-30 (044) 461-54-28
5. Електронна поштова адреса
uice@uice.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
https://www.uicegroup.com/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави
2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Повноваження члена Біржової (наглядової) ради - представника акціонера ТОВ "Група "УМВБ"
достроково припинені 29.05.2018р.
Припинення повноважень виконано на підставі заяви члена Біржової (наглядової) ради про дострокове
припинення повноважень від 15.05.2018р.
Посадова особа Бобишев Андрій Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надавала),
яка займала посаду член Біржової (наглядової) ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 27.03.2017р. - 29.05.2018р.
На посаду замість особи, повноваження якої припинено, тимчасово нікого не обрано.

ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Голова Правління

Гулей А.І.
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

29.05.2018
(дата)

29.05.2018

© SMA

22877057

