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.
Голова Правлiння

Кисельов Андрiй Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

10.03.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Банк Форвард"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105
4. Код за ЄДРПОУ
34186061
5. Міжміський код та телефон, факс
044-390-84-51, 044-390-88-11
6. Електронна поштова адреса
av-tantsyura@forward-bank.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2015
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення
розміщено на сторінці

Бюлетень «Відомості Державної комісії з цінних паперів та
17.04.2015
фондового ринку» №73
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

http://www.forwardbank.com/about/disclosure/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

17.04.2015
(дата)

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

Посада

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

1

2

3

4

5

6

09.04.2015

обрано

Голова
Спостережної
Ради

Таріко Рустам
Васильович

-

0

обрано

Заступник
Голови
Спостережної
Ради

Лєвін Дмитро Олегович

-

0

обрано

Член
Спостережної
Ради

Нуріахметова Неля
Равілєвна

-

0

обрано

Член
Спостережної
Ради

Пишний Володимир
Миколайович

-

0

09.04.2015

09.04.2015

09.04.2015
Зміст інформації:

Відповідно до рішення Єдиного акціонера Банку від 09.04.2015 №2, у зв’язку з закінченням 09.04.2015 строку повноважень членів
Спостережної ради Банку, на підставі п. 10.5.5 Статуту Банку переобрано з 09 квітня 2015 року на новий трирічний строк (до 09 квітня 2018
року включно) Спостережну раду Банку у тому самому складі, що діяв до даного часу, а саме:
-

Голова Спостережної ради Банку – Таріко Рустам Васильович;
Заступник Голови Спостережної ради Банку – Лєвін Дмитро Олегович;
Член Спостережної ради Банку - Нуріахметова Неля Равілєвна;
Член Спостережної ради Банку - Пишний Володимир Миколайович.

Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи
Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
найменування
емітента (у
юридичної особи
відсотках)
4

Згоди на розкриття паспортних даних посадовими особами не надано.
Жоден із членів Спостережної ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Члени Спостережної ради Банку переобрані строком на три роки (до 09 квітня 2018 року включно).
Члени Спостережної ради займають посади у Спостережній раді Банку з 09.04.2012.

5

6

