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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «С.ПЕРОВСЬКОЇ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «С.ПЕРОВСЬКОЇ»
Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00412895
Місцезнаходження емітента: 99026, м. Севастополь, пос. Любимівка, вул. С. Перовської, 60
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0692 716312
Електронна поштова адреса емітента: e00139@emit.sevsky.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: www.perovskaya.com
Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст Повідомлення
На виконання рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «С.ПЕРОВСЬКОЇ» від 24.12.2013 року (Протокол №3-2013), за ініціативи
акціонера Товариства-фізичної особи, відбулися зміни складу посадових осіб емітента, а
саме: Голову Наглядової ради – Васіна Юрія Валерійовича (згоди на розкриття паспортних
даних не надавав) звільнено. Перебував на посаді з 25.02.2011 р. по 24.12.2013 р. Часткою
в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Члена Наглядової ради - Єрьомiна Iгора Юрiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав) звільнено. Перебував на посаді з 25.02.2011 р. по
24.12.2013 р. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Члена Наглядової ради - Терлецького Мирона
Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав) звільнено. Перебував на
посаді з 25.02.2011 р. по 24.12.2013 р. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Члена Наглядової
ради - Дроба Олександра Марковича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав)
звільнено. Перебував на посаді з 25.02.2011 р. по 24.12.2013 р. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства - 0,0003%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Члена Наглядової ради - Бiрюкову Ларису Прокопiвну (згоди на розкриття
паспортних даних не надавав) звільнено. Перебував на посаді з 25.02.2011 р. по
24.12.2013 р. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства - 0,0022%. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дзюбенка Юрія Левковича (згоди на
розкриття паспортних даних не надавав) призначено на посаду Голови Наглядової ради з
25.12.2013 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала
ця особа протягом своєї діяльності: З 2002 року по теперішній час – Директор ТОВ «Українська Ділова Експертиза». Термін призначення - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає. Попову Наталю Володимирівну (згоди на
розкриття паспортних даних не надавала) призначено на посаду Члена Наглядової ради з
25.12.2013 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала
ця особа протягом своєї діяльності: З 2009 року по теперішній час – приватний підприємець. Термін призначення - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає. Лініченко Дар’ю Ігорівну (згоди на розкриття паспортних даних не надавала) призначено на посаду Члена Наглядової ради з 25.12.2013 року. Посадова
особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї
діяльності: З 08.05.2005 р. по 31.01.2010 р. начальник відділу ЗАТ «Міжнародний фінансовий центр»; З 01.02.2010 р. по 27.04.2010 р. заступник генерального директора ЗАТ «Міжнародний фінансовий центр»; З 28.04.2010 р. по 19.12.2011 р. генеральний директор

Спостережна рада

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК АЛЬЯНС»

(місцезнаходження банку: м.Київ, пр-т Московський, 8, корпус 16-А (5-й поверх))
повідомляє, що 18 лютого 2014 року у приміщенні банку
за адресою: м.Київ, пр-т Московський, 8, корпус 16-А (5-й поверх, зала нарад)
о 18.00 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів.
Право на участь в Загальних зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» станом на 12 лютого 2014 року.
Реєстрація акціонерів проводитиметься з 17.00 до 17.40 за місцем проведення Загальних
зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково
документи, що посвідчують їх право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК
АЛЬЯНС», оформлені згідно вимог чинного законодавства.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів:
І. Обрання членів лічильної комісії, голови зборів, секретаря зборів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
ІІ. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
ІІІ. Про приватне розміщення простих іменних акцій ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
ІV. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», якому надаються повноваження щодо:
- внесення змін до проспекту емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
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ЗАТ «Міжнародний фінансовий центр»; З 20.12.2011 р. по теперішній час директор
ТОВ «Міжнародний фінансовий центр». Термін призначення - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає.
Стеценко Олесю Вадимівну (згоди на розкриття паспортних даних не надавала) призначено на посаду Члена Наглядової ради з 25.12.2013 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: 2008 р. –
2010 р. - ТОВ «Реккитт-Бенкізер Украина», менеджер ВЕД; 2010 р. – 2011р. - Концерн
«Укрросметалл», керівник відділу логістики 2011 р. – 2012 р. - ТОВ Альтер-С, керівник відділу логістики, 2012 р. –2013 р. ПП «Дельта Медикел», менеджер з логістики. Термін призначення - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає. Тичино Сергія Валерійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав)
призначено на посаду Члена Наглядової ради з 25.12.2013 року. Посадова особа акціями
Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: З
2002 року по теперішній час – заступник директора ТОВ «Українська Ділова Експертиза».
Термін призначення - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
посадова особа немає. Позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте рішення
затвердити Наглядову раду Товариства у складі п’яти осіб. Голову Ревізійної комісії Iвчiкову Наталю Сергiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надавала) звільнено.
Перебувала на посаді з 25.02.2011 р. по 24.12.2013 р. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Члена
Ревізійної комісії - Резникова Олександра Давидовича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав) звільнено. Перебував на посаді з 25.02.2011 р. по 24.12.2013 р. Володіє
часткою в статутному капіталі Товариства - 0,0003%. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини немає. Члена Ревізійної комісії - Шапранову Ельвiру Джаббарiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надавала) звільнено. Перебувала на посаді з
25.02.2011 р. по 24.12.2013 р. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства - 0,0017%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Руденко Едуарда Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав) призначено на посаду Голови
Ревізійної комісії з 25.12.2013 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші
посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: З 2008 р. – по теперішній час
Менеджер АО «Технологія» в АР Крим. Термін призначення - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає. митришину Наталію Василівну
(згоди на розкриття паспортних даних не надавала) призначено на посаду Члена Ревізійної
комісії з 25.12.2013 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які
обіймала ця особа протягом своєї діяльності: З 1995р. по теперішній час - Заступник директора з економіки ТДВ «УкрНДІшвейпром. Термін призначення - 3 роки. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає. Каштан Галина Віталіївна (згоди на розкриття паспортних даних не надавала) призначено на посаду Члена Ревізійної комісії з 25.12.2013 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Травень 2011 р. по теперішній
час – Група компаній «Ал’янс», «Житомирський м’ясокомбінат», Начальник відділу по роботі з фінансовими установами. Термін призначення - 3 роки. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа немає. Позачерговими загальними зборами
акціонерів прийняте рішення затвердити Ревізійну комісію Товариства у складі трьох осіб.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління
О.К.Галькевич
24.12.2013 р.
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення акціонерів про можливість реалізації ними переважного права на придбання розміщуваних акцій та опублікування повідомлення про це в офіційному
друкованому виданні НКЦПФР .
V. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», яким надаються повноваження щодо проведення дій, які забезпечують:
- реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання простих іменних акцій
додаткової емісії;
- укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу належних їм акцій.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку,
визначеному чинним законодавством та Статутом ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», не пізніше ніж за 20
(двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, за адресою: 04073, м.Київ,
пр-т Московський, 8, корпус 16-А (5-й поверх).
Акціонери в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством та Статутом
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням ПАТ «БАНК
АЛЬЯНС»: м.Київ, пр-т Московський, 8, корпус 16-А (5-й поверх) у робочі дні (понеділок п’ятниця) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних
зборів - також у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення на
підставі письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» не пізніше ніж за 2
(два) робочі дні до дати ознайомлення. Для ознайомлення з документами акціонерам при
собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ,
який відповідно до чинного законодавства підтверджує повноваження представника.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є в.о. Голови Правління ПАТ
«БАНК АЛЬЯНС» Смолянінов О.В.
Телефони для довідок: (044) 426-67-89, 426-67-51.
Спостережна рада ПАТ «БАНК АЛЬЯНС”
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«С.ПЕРОВСЬКОЇ»

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00412895
Місцезнаходження емітента: 99026, м. Севастополь, пос. Любимівка, вул. С. Перовської, 60
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0692 716312 e00139@emit.sevsky.net
Електронна поштова
адресапро
емітента:
e00139@emit.sevsky.net
Повідомлення
виникнення
особливої інформації емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.perovskaya.com
Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст Повідомлення
На виконання рішення засідання 1.Наглядової
Публічного акціонерного товариства «С.
Загальні Ради
відомості
ПЕРОВСЬКОЇ» від 25.12.2013 р. (Протокол №118), відбулися зміни складу посадових осіб емітенПовне найменування: Приватне акціонерне товариство "БДЖОЛОАГРОСЕРВІС";
та, а саме: Члена правління – Репіна Олега Володимировича (згоди на розкриття паспортних даформа: Приватне
них Організаційноправова
не надавав) звільнено. Перебував
на посаді акціонерне
з 25.02.2011товариство;
р. по 25.12.2013 р. Часткою в статутза ЄДРПОУ:
00693109;
номуКод
капіталі
Товариства
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
Місцезнаходження:
52071,
Дніпропетровська
обл.,
Дніпропетровський
рн, сел. Дослід
немає. Члена правління – Кузовкiна Василя Борисовича (згоди на розкриття паспортних
даних не
не, вул. Наукова, 1;
Телефон/ факс: (056) 7536778;
Електрона поштова адреса: bdgoly@impulce.dp.ua;
Повідомлення
виникнення
особливої інформації про емітента
Адреса сторінки
в мережіпро
інтернет:
pratbdgoly.orbita.dp.ua;
1. Загальні
відомості
Вид особливої інформації: Відомості
про зміну
складу посадових осіб.
2. Текст повідомлення
акціонерне товариство
1.1 Повне найменування: Відкрите
Головний бухгалтер Суліма Олена Володимирівна звільнена з посади шляхом припи
«Карат»;
нення
безстрокового трудового договору  за згодою сторін (наказ директора товариства
1.2.від
Організаційно-правова
форма особа
емітента:
Відкрите
акціонерне
товариство;
№43к
24.12.2013 року). Посадова
не надала
згоди
на розкриття
паспортних да
1.1.
Ідентифікаційний
за ЄДРПОУ:
14311784;
них. Часткою
в статутномукод
капіталі
не володіє.
Непогашеної судимостi за корисливi та по
1.2.
Місцезнаходження
емітента:
07300,
Київська
область,
Вишгородський
район,
садовi злочини не має. Перебувала на посаді з 05.04.2013 року.
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19;
На дату подання цього повідомлення на посаду головного бухгалтера нікого не призна
1.3. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 965-47-22;
чено.
1.4. Електронна поштова адреса:AKushnarenko@plp.kiev.ua;
3. Підпис
1.5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
Особа,
зазначена нижче,
підтверджує достовірність інформації, що міститься в пові
розкриття інформації:
KARAT.PAT.UA;
домленні,
та особливої
визнає, щоінформації:
вона несе Відомості
відповідальність
згідно
з законодавством.
1.6. Вид
про зміну
складу
посадових осіб емітента.
Директор ПрАТ "Бджолоагросервіс" Авраменко О.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС"

Рішення № 8
єдиного акціонера

Публічного акціонерного товариства
«Банк Руский Стандарт» (далі – «Банк»)

від 24 грудня 2013 року
Єдиний акціонер Банку - Закрите акціонерне товариство «Банк Русский Стандарт» (ро
сійською мовою: Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт»), юридична
особа, створена відповідно до законодавства Російської Федерації, основний державний
реєстраційний номер 1027739210630, місцезнаходження Російська Федерація, 105187, місто Москва, вулиця Ткацька, будинок 36 (далі по тексту – ЗАТ «Банк Русский Стандарт»), яке
володіє у сукупності 70 750 (Сімдесят тисяч сімсот п’ятдесят) простими іменними акціями
(голосами) Банку, що складає 100 % (сто відсотків) від загальної кількості акцій (голосів)
Банку, які приймаються для голосування, в особі Голови Правління ЗАТ «Банк Русский Стандарт» Лєвіна Дмитра Олеговича, керуючись положеннями статті 49 Закону України «Про
акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань, що належать до компетенції
Загальних зборів акціонерів Банку:
1. Здійснити публічне розміщення 100 000 (сто тисяч) штук іменних відсоткових облігацій,
забезпечених гарантією Закритого акціонерного товариства «Банк Русский Стандарт», на загальну суму 100 000 000 (сто мільйонів) гривень номінальною вартістю однієї облігації 1 000
(одна тисяча) гривень. Облігації випускаються однією серією – G (далі «облігації серії G»).
2. Затвердити рішення про публічне розміщення облігацій серії G (Додаток №1 до цього
Рішення).
3. Уповноважити Спостережну раду Банку на здійснення наступних дій:
- прийняти рішення щодо затвердження результатів укладення договорів з першими
власниками облігацій серії G;
- прийняти рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії G та звіту про результати розміщення облігацій серії G;
- прийняти рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії G та рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій серії G,
за умови укладання договорів з першими власниками на весь запланований обсяг облігацій
серії G та повної їх оплати до дати закінчення укладання договорів з першими власниками
(«16» лютого 2015 року);
- прийняти рішення про встановлення нової відсоткової ставки (або про незмінність попередньої відсоткової ставки) на п’ятий-восьмий та дев’ятий-дванадцятий відсоткові періоди по облігаціях серії G;
- затвердити звіт про результати погашення облігацій серії G.
4. Уповноважити Голову Правління Банку на здійснення наступних дій:
- підписати проспект емісії облігацій серії G;
- здійснити всі необхідні заходи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій
серії G в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
ПІДПИСИ
Голова Правління
ЗАТ «Банк Русский Стандарт» 		
_______________ Д. О. Лєвін
Голова Правління
ПАТ «Банк Руский Стандарт» 		
_______________ А.В. Кисельов

надавав) звільнено. Перебував на посаді з 25.02.2011 р. по 25.12.2013 р. Часткою в статутному
капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Замість звільненої особи призначень не було. Члена правління – Губiна Володимира Сергiйовича
(згоди на розкриття паспортних даних не надавав) звільнено. Перебував на посаді з 25.02.2011 р.
по 25.12.2013 р. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої особи призначень не було. Члена правління – Денисюка Анатолiя Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав)
звільнено. Перебував на посаді з 25.02.2011 р. по 25.12.2013 р. Часткою в статутному капіталі
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість
звільненої особи призначень не було. Петров
Володимир
Іванович (згоди на розкриття паспортПовідомлення
емітента
них даних не надавав) призначено на посаду
Члена правління
1. Загальні
відомості з 25.12.2013 року. Посадова особа
акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з
найменування
2002 1.1.
рік по Повне
2012 рік головний
агрономемітента:
ДержавногоПУБЛІЧНЕ
підприємства радгоспАКЦІОНЕРНЕ
Поліни Осипенко, з
2012 року по теперішній час – головний агроном ПАТ «С.Перовської». Термін призначення ;
ТОВАРИСТВО
«БАНК
КРЕДИТ
ДНІПРО»
3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає.
1.2. Організаційноправова форма емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО;
3. Підпис
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14352406;
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом
1.4. Місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,17;
ленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0562 тел./факс 389592;
Голова Правління			
О.К.Галькевич
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Aleksandra.Korsun@creditdnepr.com;
25.12.2013 р.
1.7. Вебсайт емітента: http://creditdnepr.com.ua;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://creditdnepr.com.ua;
1.9. Вид інформації: Відомості2.про
розмір
відсоткової ставки за облігаціями серії “F” на
Текст
повідомлення
7 (сьомий)
та2013
8 (восьмий)
періоди.
23 грудня
року підпроцентні
час засідання
членів Наглядової ради Товариства, прийнято ріТекст Повідомлення:
шення про обрання з членів Правління2.Товариства
Вороб’я Валерія Яковича Головою ПравлінПовідомляємо,
що зароку.
облігаціями відсотковими іменними бездокументарними ПАТ
ня Товариства
з 23.12.2013
«БАНК
КРЕДИТ
ДНІПРО»
серії
“F”
(міжнародний
ISIN UА4000109425)
Вищевказане рішення було прийнято у зв’язку із код
переобранням
09.12.2013 номінальною
року річними
вартістю 1 зборами
000,00 (Одна
тисячаТовариства
грн. 00 коп.)
грн.Правління
кожна, у Товариства.
кількості 100 000 (Сто тисяч)
Загальними
акціонерів
членів
штук,
що складає
% випуску,
Державноюданих.
комісією
з цінних
Воробей
Валерій100
Якович
не надавякий
згодизареєстрований
на розкриття паспортних
Воробей
В.Я.
паперів та фондового
січня 2011Товариства
р. № 10/2/11,
згіднонадоп’ять
Рішення
призначений
на посаду ринку
Голови18Правління
строком
років.Правління
Вороб’ю ПАТ
В.Я.
«БАНК КРЕДИТ
ДНІПРО»
49/15
від 05.12.2013
р., встановлено
процентну
на 7
належить
6 простих
іменних№акцій
Товариства.
Непогашені
судимості за
корисливіставку
та посадо8 (восьмий)
процентні
періоди
у розмірі
ві(сьомий)
злочини та
відсутні.
Засуджений
не був.
Будучи
членом18%.
Правління Товариства, особа перебуПідпис
вала на посаді Голови Правління протягом 8 3.років.
Інших керівних посад не займала.
3.1. Особа,
зазначена
підтверджує
достовірність
інформації,
що міститься
у
Особа,
зазначена
нижче,нижче,
підтверджує
достовірність
інформації,
що міститься
в повідом
повідомленні,
визнає,
що вона
несе відповідальність
згідно з законодавством.
ленні,
та визнає,тащо
вона несе
відповідальність
згідно законодавства:
3.2. Голова
Правління
Голова
Правління
Воробей Валерій Якович
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МАКАРОВ Павло Олександрович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента цінних паперів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСВО "ФОТОН"
код за ЄДРПОУ  25128758. Місцезнаходження  95021, АР Крим, м. Сімферо
поль, вул. Данілова, б. 43, тел. (0652) 500740. Email: foton@krcenter.com.ua. Адре
са сторінки в мережі Інтернет  fotontv.com.ua
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії: 24.12.2013 р. Текст Повідомлення: Посадова особа Голова Наг
лядової ради Асташев Євген Вiкторович (паспорт: серiя СО номер 892140 виданий
Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 22.02.2002 р.) звiльнений згідно Нака
зу Фонду Державного майна України за № 4373 від 24.12.2013 р. Акцiями Товариства
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебу
вав на посадi 3 роки.
Посадова особа Голова Наглядової ради Харiна Наталiя Миколаївна (паспорт: се
рiя СН номер 508907 виданий Вишгородським РУГУ МВС України в Київськiй областi
25.02.1997 р.) призначена згідно Наказу Фонду Державного майна України за № 4373
від 24.12.2013 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисли
вi та посадовi злочини немає. Займає посаду Головного спеціаліста ФДМУ. Призначе
на строком на 3 роки.
Посадова особа Член Наглядової ради Харiна Наталiя Миколаївна (паспорт: серiя
СН номер 508907 виданий Вишгородським РУГУ МВС України в Київськiй областi
25.02.1997) звiльнена згідно Наказу Фонду Державного майна України за № 4373 від
24.12.2013 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 2 роки 4 місяця.
Посадова особа Член Наглядової ради Сокол Сергiй Петрович (паспорт: серiя СК
номер 806024 виданий ПереяславХмельницьким МРВ ГУ МВС України в Київськiй
областi 01.07.1998 р.) призначений згідно Наказу Фонду Державного майна України
за № 4373 від 24.12.2013 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду Головного спеціаліста ФДМУ.
Призначений строком на 3 роки.
Посадові особи Асташев Є.В., Харіна Н.М., Сокол С.П. є представниками Фонду
Державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, 01000, м. Київ, пр. Кутузовський,
18/9), якій володiє 100% акцiй ПАТ "ФОТОН".
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Мусійчук Віталій Борисович.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
17

