
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів. 

 

Голова Правління       Кисельов А.В. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

05.06.2018 

(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 

lv-koval@forward-bank.com  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.06.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення 
 

 

опубліковано у* (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://www.forward-bank.com/about/disclosure/ 

в мережі 

Інтернет 
 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 

 
___________ 
* Зазначається при поданні до Комісії.

mailto:lv-koval@forward-bank.com


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

05.06.2018 
Припинено 

повноваження 

Заступника 

Голови 

Спостережної 

ради 

Ремі Коен  

(Remy Cohen) 
 0 

 

Відповідно до норм абз. 3 ст. 57 Закону України "Про акціонерні товариства"  05.06.2018  припинено повноваження, Заступника Голови 

Спостережної ради, і як члена Спостережної ради Банку - Ремі Коена (Remy Cohen), за його бажанням.  

Рішення Єдиного акціонера Банку не приймалось. 

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 

Посада з якої звільнено особу – Заступник Голови Спостережної ради; 

Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. 

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини – не має. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента: 

- повноваження Заступника Голови Спостережної ради та члена Спостережної Ради Банку Ремі Коена (Remy Cohen) припинено за його 

бажанням відповідно до норм абз. 3 ст. 57 Закону України "Про акціонерні товариства". Рішення Єдиного акціонера Банку не приймалось. 

Інформація щодо строку, протягом якого Ремі Коен (Remy Cohen) перебував на посаді – з 01.03.2018 року по 05.06.2018 року. 

Замість Заступника Голови Спостережної ради Банку Ремі Коена (Remy Cohen), повноваження якого припинено, нікого не обрано. 

 


