Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
30.10.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ и5Е-12.1-12569
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриттаавфш^^ації емітен'];ами цінних паперів, затвердженого рішенням
;ового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
Національної комісії^
и 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
зареєстрованого в
змінами)
Кожевніков В.Б.

В.о. Генерального

(прізвище та ініціали керівника)

(посада)

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

Особлива інформаці:

(Зміна складу посадових осіб емітента)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента

ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І
ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

2. Організаційно-правова
форма

Державне підприємство

3. Місцезнаходження

04119, м. Київ, м.Київ, Дегтярівська, 36

4. Ідентифікаційний код
юридичної особи

21655998

5. Міжміський код та телефон, 461-94-27 467-97-59
факс
6. Адреса електронної пошти http://aira@ukrspecexport.com
7. Найменування,
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового
ідентифікаційний код
ринку України», 21676262, УКРАЇНА, ОК/ОООО1/АРА
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

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://www.ukrspecexport.com
30.10.2019
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення
дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано або
припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне
найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.10.2019

призначено

В.о.Г енерального
директора

Кожевніков Вадим Борисович

21655998

0

Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Державним концерном "Укроборонпром" 30.10.2019 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі наказу від 30.10.2019 року № 142-к.
Посадова особа Кожевніков Вадим Борисович (ідентифікаційний код юридичної особи 21655998) призначена на посаду В.о.Генерального директора.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: на невизначений термін.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: до призначення перебував на посаді заступника генерального директора Державної компанії
"У крспецекспорт".
Емітент не є акціонерним товариством і акції у 2019 році та попередніх роках не випускав.______________________________________________________________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
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