Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
06.05.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 58
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами).
Голова Правління

Шаповал Ю.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на
фiнансових ринках"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04107 м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
35917889
5. Міжміський код та телефон, факс
044 585 42 42, 044 481 00 99
6. Адреса електронної пошти
legal_dep@settlement.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://settlement.co
m.ua/pro-bank/discl
osure.html

06.05.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Ідентифікаційний
Розмір частки в
звільнено, обрано
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне
Посада
код юридичної
статутному капіталі
або припинено
найменування юридичної особи
особи
емітента (у відсотках)
повноваження)
1
2
3
4
5
6
06.05.2019
припинено
Член Наглядової ради Селехман Микола Миколайович
0
повноваження
представник акціонера
Зміст інформації:
06.05.2019 акціонерним товариством отримано повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера.
Листом від 02.05.2019 Національний банк України, що є акціонером ПАТ "Розрахунковий центр", і якому належить 172696 штук простих акцій ПАТ "Розрахунковий
центр", відповідно до статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомив про заміну члена Наглядової ради Селехмана Миколи Миколайовича, який
представляє Національний банк України, на Бахтарі Емала Аюбовича.
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Строк, протягом якого Селехман Микола Миколайович перебував на посаді: з 26.11.2018 по 06.05.2019.
Непогашена судимость за корисливі та посадові злочини відсутня.
06.05.2019
набуто повноважень
Член Наглядової ради Бахтарі Емал Аюбович
0
представник акціонера
Зміст інформації:
06.05.2019 акціонерним товариством отримано повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера.
Листом від 02.05.2019 Національний банк України, що є акціонером ПАТ "Розрахунковий центр" і якому належить 172696 штук простих акцій ПАТ "Розрахунковий
центр", відповідно до статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомив про заміну члена Наглядової ради Селехмана Миколи Миколайовича, який
представляє Національний банк України, на Бахтарі Емала Аюбовича
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Непогашена судимость за корисливі та посадові злочини відсутня.
Строк, на який призначено особу - до закінчення строку повноважень діючого складу Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" - до 26.11.2021.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 01.02.2016 - по теперішній час: Національний банк України, керівник проектів та програм
Департаменту відкритих ринків;
05.01.2015 - 25.01.2016: ПАТ "Платинум Банк", начальник управління грошового обігу департаменту казначейства, начальник управління цінних паперів департаменту
казначейства;
26.06.2009 - 08.10.2014: ПАТ "ВТБ Банк", провідний економіст сектору неторгівельних операцій відділу конверсійних операцій казначейства фінансового департаменту,
провідний економіст відділу неторгівельних операцій казначейства фінансового департаменту, головний економіст відділу неторгівельних операцій казначейства
фінансового департаменту, головний дилер з дорогоцінних металів відділу валютно-конверсійних операцій управління операцій на ринках з фіксованою доходністю
інвестиційного департаменту.
Дата
вчинення
дії

