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

Ткаченко Олег Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

22.05.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БIРЖА"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01004, мiсто Київ , вул. Шовковична, 42-44
4. Код за ЄДРПОУ
36184092
5. Міжміський код та телефон, факс
044 495 74 74 044 495 74 73
6. Електронна поштова адреса
mch@ux.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.05.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано 98 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
24.05.2018
у*
паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

ux.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

22.05.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.05.2018

обрано

Голова
Бiржової
ради

Єршов Артемiй
Михайлович

--

0

Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Бiржовою радою ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 21.05.2018 (Протокол № 7 вiд 21.05.2018).
Згiдно з рiшенням обрано Головою Бiржової ради Єршова Артемiя Михайловича, у зв’язку з переобранням складу Бiржової ради на рiчних
Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 20.04.2018, строк повноважень - до переобрання; згоди на розкриття паспортних
даних не надано, акцiями не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, обiймав посади: Голова Бiржової ради,
член Бiржової ради ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА", заступник Голови Правлiння АТ "Сбербанк Росiї", Директор ТОВ "Тройка Дiалог Україна".

