Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ"

2. Код за ЄДРПОУ

35917889

3. Місцезнаходження

04107, Київ, Тропiнiна, 7-Г

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 585-4240 (044) 585-4240

5. Електронна поштова адреса

legal_dep@ausd.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для www.settlement.com.ua
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

На пiдставi повiдомлення про замiну члена Спостережної ради - представника акцiонера вiд ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України" вiд 08.08.2016 (отримано 12.08.2016) виникла особлива
iнфорамцiя щодо змiни посадових осiб публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках" (далi - Товариство), а саме: припинено
повноваження члена Спостережної Ради Журова Геннадiя Миколайовича (фiзична особа не надала
згоду на розкриття паспортних даних). Журов Г.М. перебував на посадi члена Спостережної ради
Товариства з 10.07.2015. Фiзична особа акцiями Товариства не володiє та непогашеної судимостi за
корисловi та посадовi злочини немає. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства
обумовленi замiною члена Спостережної ради, який є представником акцiонера ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України", вiдповiдно до ст. 53, 57 Закону України "Про акцiонернi товариства".
На пiдставi повiдомлення про замiну члена Спостережної ради - представника акцiонера вiд ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України" вiд 08.08.2016 (отримано 12.08.2016) виникла особлива
iнфорамцiя щодо змiни посадових осiб публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках" (далi - Товариство), а саме: набуто повноважень
членом Спостережної Ради Бакасом Миндаугасом (фiзична особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних) на строк до закiнчення повноважень Спотережної Ради (чинний склад
Спостережної ради обрано 10.07.2015). Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти
рокiв: Президент (Голова Правлiння) Центрального депозитарiю Литви (AB Central Securities
Depositary of Lithuania), Голова Департаменту розвитку ринку (член Правлiння) Вiльнюської
фондової бiржi (AB NASDAQ OMX Vilnius). Фiзична особа акцiями Товариства не володiє та
непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини немає. Змiни у персональному складi
посадових осiб Товариства обумовленi замiною члена Спостережної ради, який є представником
акцiонера ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", вiдповiдно до ст. 53, 57 Закону України "Про
акцiонернi товариства".
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
В.о. голови Правлiння

Константiнов Олексiй Анатолiйович
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

15.08.2016
(дата)

