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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНЕКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента – 38377143
1.4. Місцезнаходження емітента – 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 364-73-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента – o.ushakova@alpari-bank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації – http://bankalpari.com/
1.8. Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових
осіб.
2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» - надалі Товариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033, м. Київ,
вул. Тарасівська, 19) повідомляє про виникнення особливої інформації про
емітента – Відомості про зміну складу посадових осіб.
05.12.2016 Спостережною Радою ПАТ «АЛПАРІ БАНК» прийнято рішення про призначення на новостворену посаду Першого заступника Голови
Правління Перелигіна Єгора Євгеновича з 06.12.2016 (згоди на розкриття
паспортних даних не надав) прийнято Спостережною радою (протокол
№24 від 05.12.2016), на підставі заяви Перелигіна Єгора Євгеновича, та
наказу Голови Правління № 65-К від 05.12.2016. Обгунтування змін у персональному складі – прийняття на новостворену посаду. Непогашеної судимості не має. Призначений на невизначений строк (безстроково). Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента

у розмірі 0%. За останні п’ять років займав наступні посади: 01.01.2012 26.09.2012 Радник з питань міжнародних відносин Асоціації українських
автовиробників «УКРАВТОПРОМ». 27.09.2012 - 31.10.2012 Менеджер по
роботі з фінансовими інститутами і міжнародними фінансовими організаціями ПАТ «ЕНЕРГОБАНК». 01.11.2012 - 04.06.2013 Менеджер по роботі з
фінансовими інститутами і міжнародними фінансовими організаціями Казначейства ПАТ «ЕНЕРГОБАНК». 06.06.2013 - 16.01.2014 Менеджер з корпоративних питань ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН». 20.01.2014 - 16.07.2014 Радник Голови Правління з економічних, фінансових та інвестиційних питань
ПАТ «ЕНЕРГОБАНК». 01.08.2014 - 01.12.2014 Радник Голови Правління
ПУАТ «ФІДОБАНК». 27.04.2015 - 29.01.2016 Начальник відділу стратегічного планування фінансового блоку ПАТ «УКРСОЦБАНК». 02.02.2016 11.04.2016 Директор Фінансового департаменту ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»,
12.04.2016 - 24.06.2016 Директор Фінансового департаменту, член Правління ПАТ «БАНК «ЮНІСОН».
05.12.2016 Спостережною Радою ПАТ «АЛПАРІ БАНК» прийнято рішення про призначення членом Правління ПАТ «АЛПАРІ БАНК» Перелигіна
Єгора Євгеновича з 06.12.2016. Протокол №24 від 05.12.2016. (згоди на
розкриття паспортних даних не надав). Обгунтування змін у персональному складі – у зв’язку з прийняттям на посаду Першим заступником Голови
Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Голова Правління Краснощок Олег Петрович, 06.12.2016 р.

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заiнтересованiстю – 06 грудня 2016 року, найменування уповноваженого органу емітента, що його прийняв – наглядова рада. Данi про iстотнi
умови правочину iз заiнтересованiстю не розкриваються, оскiльки вимоги щодо розкриття iнформацiї не застосовуються до приватного
акцiонерного товариства та iнше не встановлено статутом емiтента або
Законом.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правлiння Лiнчевський Михайло Петрович, 07.12.2016 р.

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Газтранзит» з iноземними
iнвестицiями»; 2. Код за ЄДРПОУ: 25273549; 3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 26-В; 4. Міжміський код, телефон та факс:
(044) 490-25-25 490-25-20; 5. Електронна поштова адреса: at45@atrep.
com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.gastransit.com.ua; 7. Вид
особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням одноосібного учасника
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ»
Рішення №04/10-16 від 27 жовтня 2016 року
ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
« АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ»
(нова редакція)
місто Київ — 2016 рік
1.1. Повне та скорочене найменування компанії управління активами:
1.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АКТИВ ПЛЮС» (надалі — Компанія);
1.2. Скорочене найменування: ТОВ «КУА АПФ «АКТИВ ПЛЮС»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 32977421
1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького 32, офіс 49, (044) 284-04-20, (044) 279-53-02
1.4. Дата державної реєстрації: 27.05.2004 р.
1.5. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): з 11.12.2014 р. необмежений
1.6. Відомості про посадових осіб:
Посада
Прізвище, ім’я, Пряме та/або
по батькові опосередковане
володіння
часткою в
статутному
капіталі Фонду
(відсотки щодо
кожного)
0%
Генеральний Директор ТОВАРИСТВА Матієк Анжела
Василівна
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АКТИВ ПЛЮС»
Анпілогов
0%
Заступник Генерального Директора
Олександр
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
Вікторович
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
«АКТИВ ПЛЮС» з питань управління
ризиками
Заступник Генерального Директора
Гришко Вікторія
0%
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
Володимирівна
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
«АКТИВ ПЛЮС» з питань внутрішнього аудиту (контролю) — Директорконтролер
Головний бухгалтер ТОВАРИСТВА З
Кіндрас Інна
0%
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Юріївна
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АКТИВ
ПЛЮС»
Ревізор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕВакуленко
0%
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАЄвгенія
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА
Володимирівна
АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ
ФОНДІВ «АКТИВ ПЛЮС»
Інші посадові особи не обиралися
2. Характеристика Фонду:
2.1. Повне і скорочене найменування:
Повне найменування:
• українською мовою — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ» (надалі-КІФ)

2

• російською мовою — ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАКРЫТЫЙ
НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ
КОРПОРАТИВНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «АЛЬПАРИ-ИНВЕСТ»
• англійською мовою — Open Joint Stock Company «Closed-End NonDiversified Corporate Investment Fund «ALPARI-INVEST»
Скорочене найменування:
• українською мовою — ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ»
• російською мовою — ПАО «ЗН КИФ «АЛЬПАРИ-ИНВЕСТ»
• англійською мовою — OJSC «CN CIF «ALPARI-INVEST»
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
2.2.Код за ЄДРПОУ: 32379192
2.3. Місцезнаходження, телефон: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького 32, офіс 49 , (044) 284-04-20, (+30 /044/) 279-53-02.
2.4. Дата державної реєстрації: Фонд зареєстрований 22 грудня
2005 року.
2.5. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі — ЄДРІСІ): Свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ від 12.06.2012 р., №543-1, дата внесення Фонду до ЄДРІСІ: 15.12.2006 року.
2.6. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 132543
2.7. Предмет та цілі діяльності: Фонд створюється з метою отримання
прибутку шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування. Предметом діяльності Фонду є провадження діяльності із спільного інвестування,
пов’язаної із об’єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) коштів учасників Фонду та доходів, отриманих Фондом від здійснення діяльності із спільного інвестування.
Пріоритетним буде інвестування в харчову та енергетичну галузь народного господарства, шляхом залучення коштів в корпоративні права, цінні
папери, нерухомість підприємств зазначених галузей з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи не заборонені чинним законодавством України.
2.8. Розмір зареєстрованого статутного капіталу Фонду згідно зі
статутом Фонду, грн.: 11 687 000 (одинадцять мільйонів шістсот вісімдесят сім тисяч) гривень 00 копійок..
2.9.Дата припинення діяльності Фонду: 15.12.2056 року
2.10. Дані про голову та членів наглядової ради Фонду:
Посада
Прізвище, ім’я
Повне найменування юридичної
та по батькові особи — учасника / Прізвище, ім’я та
по батькові фізичної особи –учасника
1
Голова
Кобко Юрій
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
наглядової
Володимирович
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ради
«ВЕНЧУРБУДІНВЕСТ»
2 Член наглядо- Опанасюк Елла
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
вої ради
Олександрівна
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВЕНЧУРБУДІНВЕСТ»
3 Член наглядоПолевський
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
вої ради
Андрій
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Олексійович
«ВЕНЧУРБУДІНВЕСТ»
2.11.Інформація про засновників Фонду:
Фізичні особи:
реєстраційний номер облікової картки
платника податків
Бевз Олександр Васильович
2759712291
Прізвище, ім’я, по-батькові

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю
«BALTIC CAPITAL
GRUPP» («БАЛТІК
КАПІТАЛ ГРУПП»)
Публічне акціонерне
товариство «Страхова
компанія «Блакитний
поліс»

Юридичні особи
Код за ЄДРПОУ (для
резидентів)
(реєстраційний номер
(у разі наявності) —
для нерезидентів)
10995395

31029412

Місцезнаходження

Естонія (Estonia),
13520, м. Таллінн,
вул. Ярвеотса
Тее, 2-71
03150, м. Київ,
вул. Горького, 122

3. Текст регламенту, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:
3.1. Текст Регламенту Фонду, наводиться в додатку, який є невід’ємною
частиною цього проспекту емісії.
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4. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду (зазначається щодо кожного випуску акцій окремо).
н/з
Мета випуску акцій:
Спосіб
Загальна сума Номінальна Кількість
Форма
Форма
Дата реєстрації випуску
(формування початково- розміщення
випуску акцій,
вартість
акцій, штук існування випуску, акцій, номер та дата видачі
го статутного капіталу акцій (публічне
грн.
акцій, грн.
акцій
тип акцій свідоцтва про реєстрацію
Фонду або здійснення
або приватне
(бездоку(прості/
випуску акцій
спільного інвестування) розміщення)
ментарна)
іменні)
1. формування початкового
приватне
1 750 000,00 (один
1 000,00
1 750 (одна бездокумен- прості 10.05.2006 року, свідоцтво про
статутного капіталу КІФ
розміщення
мільйон сімсот (одна тисяча
тисяча
тарна
іменні
реєстрацію випуску акцій
п’ятдесят тисяч
грн. 00 коп.)
сімсот
№208/1/06, дата видачі
грн. 00 коп.)
п’ятдесят)
10.05.2006 року
5. Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з
метою спільного інвестування:
5.1. Спосіб розміщення випуску акцій Фонду: публічне розміщення.
5.2. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити, грн.: 9 937,00 (дев’ять мільйонів дев’ятсот тридцять сім тисяч) гривень 00 копійок
5.3. Номінальна вартість акцій, грн.: 1000,00 (одна тисяча грн.
00 коп.) гривень.
5.4. Кількість акцій, штук: 9 937 (дев’ять тисяч дев’ятсот тридцять
сім) штук.
5.5. Форма існування акцій: бездокументарна.
5.6. Форма випуску та тип акцій: іменні прості.
5.7. Порядок визначення ціни продажу акцій:
Вартість акцій, що придбаваються інвестором визначається виходячи з
розрахункової вартості акції Фонду на день надходження коштів на рахунок
Фонду.
Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення
загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.
При розміщенні акцій Фонду надбавка не застосовується.
5.8. Порядок визначення дати початку розміщення акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування: Розміщення акцій Фонду
здійснюється після реєстрації випуску акцій Фонду, а також присвоєння акціям Фонду міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів, але не
раніше ніж через 10 (десять) днів з дати публікації зареєстрованого проспекту емісії акцій в офіційному друкованому виданні Комісії.
5.9. Дата закінчення розміщення акцій: 15 травня 2011 року
5.10. Адреси місць розміщення акцій Фонду: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, офіс 49.
5.11. Права, що надаються власникам акцій, із зазначенням переважного права учасників Фонду на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування. Власник акції Фонду має:
- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного
інвестування;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.
5.12. Порядок розміщення акцій Фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання акцій, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.
Акції розміщуються виключно шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб.
Придбання акцій Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством.
Заявки на придбання акцій Фонду подаються Компанії.
Кількість акцій Фонду, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну однієї акції Фонду, визначену на день надходження коштів на рахунок Фонду.
У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із
сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких
дій:
• залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором
акцій Фонду;
• залишок коштів сплачується інвестору під час викупу акцій Фонду;
• залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку — не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.
У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визначених чинним законодавством.
Для здійснення операцій з акціями інвестор повинен відкрити рахунок у
цінних паперах у обраного ним зберігача.
5.13. Порядок оплати акцій Фонду.
Оплата вартості акцій Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата у
розстрочку не допускається.
Особа, яка придбаває акції у Фонду, зобов'язана оплатити такі папери у
строк — не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання акцій Фонду.
Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання акцій Фонду та днем виконання Фондом всіх дій, необхідних і достатніх
для списання (переказу) акцій Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати семи робочих днів.
5.14. Зобов’язання Фонду щодо повернення коштів інвесторам та

строк повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску акцій,
визнання емісії акцій недобросовісною.
У разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій недобросовісною
кошти повертаються інвесторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством.
5.15. Порядок повідомлення про випуск акцій Фонду.
Компанія протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії акцій
Фонду зобов’язана:
- розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій на власному
веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску;
- опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій.
6. Відомості про оцінювача майна.
6.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧНО-СХІДНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА».
6.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33816284
6.3. Місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Клочківська, 111 А, оф. 5-1
6.4. Строк дії сертифіката суб‘єкта оціночної діяльності: з 19.02.2016 року
до 19.02.2019 року
7. Відомості про зберігача.
7.1. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК».
7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23697280.
7.3. Місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1
7.4.Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності депозитарної установи: з 12.10.2013
року до необмежений.
7.5. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування: з 12.10.2013 року до необмежений.
8. Відомості про аудиторську фірму.
8.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД»
8.2. Код за ЄДРПОУ: 20071290
8.3. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, Залізничне шосе, 47
8.4. Строк дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: з 18.05.2001 року до
25.02.2021 року.
8.5. Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: з 19.02.2013 року до 25.02.2021 року.
9. Відомості про торговця цінними паперами:
Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу акцій
послугами торговця цінними паперами не користується.
Голова Наглядової Ради
ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ» ___________
/Кобко Ю.В./
Генеральний Директор
ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ___________
/Матієк А.В./
Головний бухгалтер
ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ___________
/Кіндрас І.Ю./
ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» __________
/Гапоненко І.М./
Додаток до Проспекту емісії акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням одноосібного учасника
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ»
Рішення №04/10-16 від 27 жовтня
2016 року
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№236, 9 грудня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РЕГЛАМЕНТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬПАРІ-Інвест»
(нова редакція)
Київ — 2016
1. Відомості про Фонд:
1.1. Повне найменування корпоративного фонду:
- українською мовою — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ» (далі — Фонд);
- російською мовою — ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАКРЫТЫЙ
НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ
КОРПОРАТИВНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «АЛЬПАРИ-ИНВЕСТ»;
- англійською мовою — OPEN JOINT STOCK COMPANY «CLOSED-END
NON-DIVERSIFIED CORPORATE INVESTMENT FUND «ALPARI-INVEST».
1.2. Скорочена назва Фонду:
• українською мовою — ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ»;
• російською мовою — ПАО «ЗН КИФ «АЛЬПАРИ-ИНВЕСТ»;
• англійською мовою — OJSC «CN CIF «ALPARI-INVEST».
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
1.3. Тип Фонду: закритий.
1.4. Вид Фонду: недиверсифікований
1.5. Код за ЄДРПОУ Фонду: 32379192
1.6. Місцезнаходження Фонду: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 32,
офіс 49
1.7. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осіб — підприємців щодо реєстрації Фонду: 22.12.2005 №1
067 123 0000 006190, найменування органу, що здійснив реєстрацію: Дніпровська районна у місті Києві Державна Адміністрація..
1.8. Строк діяльності: 50 (п’ятдесят) років з дня внесення відомостей про
Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування
(далі — ЄДРІСІ).
2. Участь у Фонді.
Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій цього Фонду.
3. Умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління
активами, зберігача та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду.
3.1. Заміна Компанії з управління активами (надалі — Компанія) здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Фонду шляхом розірвання Договору про управління активами та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами.
3.1.1. Заміна Компанії може здійснюватися Фондом у разі:
- закінчення терміну дії Договору про управління активами Фонду, крім
випадків продовження дії Договору про управління активами Фонду рішенням Загальних зборів учасників Фонду;
- прийняття Загальним зборами учасників Фонду рішення про зміну Компанії з будь-яких підстав;
- порушення Компанією умов Договору на управління активами Фонду,
Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства
України;
- прийняття Компанією рішення про відмову від управління активами
Фонду;
- анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- ліквідації Компанії.
3.1.2. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Компанії щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів учасників Фонду. Таке рішення Загальні
збори учасників Фонду мають прийняти протягом не більше 14 (чотирнадцяти) днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.
3.1.3. Рішення про розірвання Договору про управління активами Фонду
затверджується Загальними зборами учасників Фонду.
3.1.4. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Компанії
щодо управління активами Фонду Загальні збори учасників Фонду
зобов’язані затвердити рішення щодо зміни Компанії з управління активами
та укладення Договору про управління активами Фонду з іншою компанією
з управління активами.
3.2. Заміна Зберігача активів Фонду (надалі — Зберігач) здійснюється за
рішенням Загальних зборів учасників Фонду шляхом розірвання Договору
про обслуговування активів Фонду та укладення договору про обслуговування зберігачем активів Фонду з іншим Зберігачем активів Фонду.
3.2.1. Заміна Зберігача активів Фонду може здійснюватися Фондом у
разі:
− закінчення терміну дії Договору про обслуговування активів Фонду,
крім випадків продовження дії Договору про обслуговування активів Фонду
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рішенням Загальних зборів учасників Фонду;
− прийняття Загальним зборами учасників Фонду рішення про зміну Зберігача з будь-яких підстав;
− порушення Зберігачем умов Договору про обслуговування зберігачем
активів Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного
законодавства України;
− прийняття Зберігачем рішення про відмову від обслуговування активів
Фонду;
− анулювання виданої Зберігачу ліцензії на провадження діяльності із
зберігання активів ІСІ;
− ліквідації Зберігача.
3.2.2. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Зберігача щодо обслуговування активів Фонду призупиняється з моменту набрання чинності
відповідного рішення Загальних зборів учасників Фонду. Таке рішення Загальні збори учасників Фонду мають прийняти протягом 14 днів з моменту
одержання інформації про виникнення зазначених обставин.
3.2.3. Рішення про розірвання Договору про обслуговування активів
Фонду затверджується Загальними зборами учасників Фонду.
3.2.4. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Зберігача
щодо обслуговування активів Фонду Загальні збори учасників Фонду
зобов’язані затвердити рішення щодо зміни Зберігача та укласти договір з
іншим Зберігачем.
3.2.5. За фактом припинення дії Договору про обслуговування активів
Фонду Зберігач звітує перед Фондом щодо всіх активів, що знаходяться у
нього на зберіганні на рахунку Фонду, а також виконує розпорядження або
вказівки Фонду про перерахування активів та необхідних документів іншому
Зберігачу. Передача всіх необхідних документів від Зберігача новообраному Зберігачу оформляється Актом прийому-передачі, який складається у
4 (чотирьох) примірниках та підписується уповноваженими особами Зберігача, Компанії з управління активами, Ради Фонду та новообраного Зберігача.
3.2.6. При передачі Зберігачем активів та всіх необхідних документів новому Зберігачу передаються всі документи (копії документів) та інформація
(дані), необхідні для обслуговування активів Фонду новим Зберігачем, крім
документів та інформації (даних), зберігання яких у Зберігача визначене
чинним законодавством України як обов’язкове і зберігається протягом
5 років з дати закриття рахунку в цінних паперах.
4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення
(викупу) акцій Фонду.
4.1.Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим «Положенням про порядок визначення вартості чистих активів
інститутів спільного інвестування», далі — Положення, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
30 липня 2013 № 1336. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у
випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з
вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.
4.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на:
• останній календарний день місяця;
• день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються
обмеження, встановлені законодавством;
• день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
• кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під
час розміщення акцій Фонду) або зарахування акцій Фонду на рахунок викуплених акцій Фонду (під час дострокового викупу);
• день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
• день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.
4.3. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором визначається
виходячи з розрахункової вартості акції на день надходження коштів на рахунок Фонду.
Розрахункова вартість акції визначається як — результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість акцій, що перебувають в обігу на
дату проведення розрахунку.
Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості акції Фонду, яка включається до активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової
вартості акції Фонду.
4.4. Вартість акцій, що викуповуються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості акції, що встановлена на день зарахування таких акцій на рахунок Фонду.
4.5. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за
розрахунковою вартістю акції Фонду. Розрахункова вартість однієї акції
Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як
загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій
Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його
ліквідацію.
5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття
витрат, пов`язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду.
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5.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.
5.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця коштами.
5.3. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не
може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які
перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Наглядової ради Фонду.
5.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості
чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного
місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.
5.5. За рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру
прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.
5.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:
винагорода Компанії;
винагорода зберігачу Фонду;
винагорода аудитору Фонду;
винагорода оцінювачу майна Фонду;
винагорода торговцю цінними паперами;
витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
реєстраційні послуги;
розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
нотаріальні послуги;
послуги депозитарію;
оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності
інституту спільного інвестування;
оплата послуг фондової біржі;
інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
орендна плата;
фонд оплати праці членам Наглядової ради Фонду;
рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних
паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень,
установлених законодавством України);
витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого
майна, що входить до складу активів Фонду;
судові витрати, пов’язані з діяльністю Фонду;
податки та збори, передбачені законодавством України.
5.7. Визначені в пункті 5.6 цього Регламенту витрати (крім винагороди
та премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих
активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до
нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чиним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.
6. Порядок виплати дивідендів.
6.1. Порядок розподілу прибутків визначається Загальними зборами
учасників Фонду.
6.2. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням витрат визначених у розділі 5 цього Регламенту, розподіляється між учасниками Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Фонду або спрямовується на
збільшення активів Фонду. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.
6.3. Розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію визначається рішенням загальних зборів учасників Фонду. Строк та порядок виплати дивідендів
визначаються Статутом та Наглядовою Радою Фонду.
7. Порядок та строки викупу Фондом своїх акцій, у тому числі порядок подання заявок на викуп акцій та підставі відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.
7.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп
акцій Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп).
Уповноважений орган Компанії може прийняти рішення про достроковий

викуп у разі якщо у результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане
меншою від мінімального обсягу активів Фонду.
7.2. Строк між списанням (переказом) акцій Фонду на користь Фонду та
здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів.
7.3. При здійсненні дострокового викупу акцій Фонду може встановлюватися знижка від розрахункової вартості акції Фонду, яка залишається в активах Фонду. Розмір знижки при здійсненні дострокового викупу не може перевищувати двадцяти п’яти відсотків від розрахункової вартості акції Фонду.
Рішення про застосування знижки та її розмір приймається Уповноваженим
органом Компанії.
7.4. Викуп акцій Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп акцій Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.
7.5. Заявки на викуп акцій Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість акцій Фонду, що пред'являються до викупу.
7.6. У прийомі заявок на викуп акцій Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинних законодавством.
7.7. Порядок викупу акцій Фонду при його ліквідації встановлюється
нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
8. Напрями інвестицій.
8.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду,
яка є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.
9. Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду.
9.1. Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень), мають бути затверджені
Наглядовою радою Фонду.
Голова Наглядової Ради ___________
/Кобко Ю.В./
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням одноосібного учасника
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ»
Рішення №04/10-16 від 27 жовтня
2016 року
Додаток 1
до Регламенту
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ»
Інвестиційна декларація
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ»
Основні напрями інвестиційної діяльності:
Пріоритетним буде інвестування в харчову та енергетичну галузь народного господарства, шляхом залучення коштів в корпоративні права, цінні
папери, нерухомість підприємств зазначених галузей з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи не заборонені чинним законодавством України.
Ризики, що пов’язані з інвестуванням.
Ризики, що пов’язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх
факторів,
в тому числі, що пов’язані з:
• світовими фінансовим кризами;
• можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями;
• банкрутством емітента;
• змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;
• діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.
Обмеження інвестиційної діяльності:
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути
спільного інвестування».
Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
Запланований прибуток:
Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.
Голова Наглядової Ради ___________
/Кобко Ю.В./
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код — 05808563, (надалі — Товариство), місцезнаходження якого 69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна,40, повідомляє про скликання позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради
Товариства від 02 грудня 2016 року на 26 грудня 2016 року о
13:00 годині за адресою: 69000, Україна, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2а, приміщення актового залу №1 (перший поверх), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів
акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку
та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових
Загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Про зміну типу Товариства.
6. Про зміну найменування Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту
Товариства.
8. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
9. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок
реєстрації — 12.00; закінчення реєстрації — 12.45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
позачергових Загальних зборах акціонерів — 20 грудня 2016 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру — документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) — документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в позачергових Загальних
зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для
керівників юридичних осіб — документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі
статуту акціонера — юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера — юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 69002,
Україна, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, кімната № 224, до
дати скликання (проведення) позачергових зборів в робочі дні: понеділок — п’ятниця з 10.00 до 17.00 та в день проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів за адресою: 69000, Україна, м. Запоріжжя,
вул. Чубанова,2а, приміщення актового залу №1 (перший поверх). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами — Генеральний директор Черненко Максим Олександрович.
Контактна особа — Ваховська Тетяна Йосипівна
Довідки за телефоном: +38(061) 213-86-24
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: http://www.avtozaz.com.ua
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
Генеральний директор М.О. Черненко

Приватне акціонерне овариство «Український проектно-інвестиційний центр»
ВІДОМОСТІ про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням
вищого органу емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне овариство «Український проектно-інвестиційний центр»; 2.Код
за ЄДРПОУ:32850455;3. Місцезнаходження: 14014, м. Чернігів, вул. Льва
Толстого, 154; 4. Міжміський код, телефон та факс: (044)4951697
(044)4951697; 5. Електронна поштова адреса: PROEKTINVEST@EMITENT.
NET.UA; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 32850455.smida.gov.ua
ІІ. Текст повідомлення
06.12.2016р. позачерговими загальними зборами акціонерів, що скликані на вимогу акціонера, який володіє 77,0981% від загальної кількості
акцій емітента, прийнято рішення про припинення емітента шляхом ліквідації. Причиною такого рішення став незадовільний фінансовий стан емітента. Дата проведення позачергових загальних зборів — 06.12.2016р.
Результати голосування: Питання, винесене на голосування: Про припинення ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» шляхом

його ліквідації. Проект (проекти) рішення цього питання: Ліквідувати ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ
ПРОЕКТНОІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР». Голосували: «За» 1 075 602 голосів, що становить
100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та
є власниками голосуючих з цього питання акцій. «Проти» 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.
Наявність кредиторів: так. Вартість чистих активів емітента станом на
31.12.2015р. — 15089,0 тис. грн. Сума зобов’язань емітента станом на
31.12.2015р. — 42252,6 тис. грн.. Власний капітал станом на 31.12.2015р.
— 15089,0 тис.грн. Про достатність активів емітента для розрахунку за
його зобов’язаннями: недостатньо активів емітента для розрахунку за його
зобов'язаннями. Сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами — 0,00грн.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Директор Р.В. Тощев

Шановні акціонери!

Перелік питань, що виносяться на голосування —
Проект Порядку денного ПЗЗА:
1. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Надання згоди на отримання Товариством позики від нерезидента —
акціонера World Ceramic Investments B.V. та затвердження її умов.
4. Визначення особи, уповноваженої на підписання договору позики.
Ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного ПЗЗА, акціонери Товариства можуть починаючи з
дати цього повідомлення за адресою: 84100, Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Свободи, 5, 8 поверх, каб. 803 у робочі дні (понеділок —
п’ятниця) та в робочий час (з 9:00 до 18:00). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор — Левіт Віктор Вікторович. Контактний телефон:(0626) 66-88-20. З
проектами рішень можна ознайомитися на сайті: http://uaceramica.prat.ua/.

Приватне акціонерне товариство
«УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА»

(надалі − «Товариство»), ідентифікаційний код: 22042269; юридична
адреса: Україна, 84100, Донецька обл., м. Слов′янськ, вул. Свободи, 5, інформує про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі — «ПЗЗА»).
Дата проведення ПЗЗА: 10 січня 2017 року.
Час проведення ПЗЗА: 15:00 година за київським часом.
Місце проведення ПЗЗА: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ,
вул. Свободи, 5, 8 поверх, зал для конференцій.
Реєстрація акціонерів для участі у ПЗЗА починатиметься в день проведення зборів о 14:00 за київським часом та закінчуватиметься о 14:30 за
київським часом. Для участі у ПЗЗА акціонерам необхідно мати документ,
що посвідчує особу; представникам акціонерів — документ, що підтверджує особу та доручення.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ПЗЗА:
на 24:00 годину 03 січня 2017 року.
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Генеральний директор
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА»

Левіт В.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Акціонер, що є власником 10 і більше відсотків простих іменних акцій

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ» (місцезнаходження: 04053,

м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 3/5), далі – Товариство, повідомояє про
скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори).
Збори відбудуться 10 січня 2017 року об 15.30 год. за адресою:
01010, м. Київ, вул. І. Мазепи, 11-б, перший поверх, кімната для перемовин. Реєстрація учасників Зборів відбудеться з 15.00 год. до
15.25 год. в день проведення Зборів за місцем проведення Зборів.
Проект порядоку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2015 р.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прий
няті протягом 2015 р.
6. Висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду висновків.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
9. Прийняття рішення про дострокове розірвання трудового конт
ракту голови Правління Товариства на підставі п. 1-1 ст. 41 КзПП
України.
10. Про звернення з позовом до колишніх посадових осіб виконавчого органу Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.
11. Обрання нового голови Правління Товариства, затвердження
умов трудового договору/контракту, що укладатиметься з обраним Головою Правління Товариства.
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень
членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов

трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів обраними членами Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень
членів ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов
трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів обраними членами Ревізійної комісії Товариства.
16. Розгляд питання про створення (заснування) господарського товариства за участю ПАТ «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ».
17. Про внесок до статутного капіталу господарського товариства,
створюваного за участю ПАТ «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ».
18. Про уповноваження виконавчого органу ПАТ «КИЇВСОЮЗШЛЯХ
ПРОЕКТ» прийняти участь у засновницьких зборах створюваного господарського товариства, підписати протоколи і Статут, а також передати як
внесок до статутного капіталу визначене майно.
19. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
20. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства
шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.
Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право на участь
у зборах акціонерів – 24 година «03» січня 2017 року. Ознайомитись з
матеріалами щодо порядку денного на підставі письмового запиту акціонери можуть за адресою: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корп. «В»,
оф. 806 у робочі дні з 10.30 год. до 13.00 год. Адресу веб-сайту ПАТ «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ», на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://ksdp.com.ua.
За дорученням акціонера, що є власником 10 і більше відсотків простих іменних акцій ПАТ «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ», відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний
директор Депозитарної установи ПрАТ «ОКМА» Н.С. Джулай. Телефон
для довідок: тел./факс: (+380 044) 206-11-50, 51, 52.
Акціонер, що є власником 10 і більше відсотків простих іменних акцій
ПАТ «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ» ТОВ «ДОРМОСТПРОЕКТ», в особі
Директор Є.М. Дядюка

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код — 25480917, (надалі — Товариство), місцезнаходження якого 69600, Запорізька обл.,
місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, повідомляє про скликання, за рішенням Наглядової Ради Товариства від 02 грудня
2016 року, позачергових Загальних зборів Товариства на 26 грудня
2016 року о 09:00 годині за адресою: 69600, Запорізька обл., місто
Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, кімната № 15, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів
акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку
та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових
Загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Про зміну типу Товариства.
6. Про зміну найменування Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту
Товариства.
8. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
9. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
позачергових Загальних зборах акціонерів — 20 грудня 2016 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру — документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) — документ, що посвідчує особу
(паспорт) та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах
акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників
юридичних осіб — документ, що посвідчує особу (паспорт), документ
про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера —
юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера — юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства 69600,
Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, кімната № 15, — до дати скликання (проведення) позачергових Загальних зборів в робочі дні: понеділок — п’ятниця з 10.00 до 16.00 та в
день проведення позачергових Загальних зборів за адресою: 69600,
Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, кімната № 15, — до початку проведення Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Член Правління — Заступник Голови Правління з фінансів та
планування Дубініна Наталія Юріївна. Контактна особа — Самойленко В.С. Довідки за телефоном: 061-286-04-21.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: http://www.avtozaz.com/ua/patzaz.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок
реєстрації — 08.00; закінчення реєстрації — 08.45.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
Голова Правління 	М.М. Євдокименко
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№236, 9 грудня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС-СИНЕЛЬНИКОВЕ". 2. Код за ЄДРПОУ 03563117. 3. Місцезнаход-

ження 52523, Днiпропетровська обл., Синельникiвський р-н, с. Георгiївка,
вул. Ватутiна, буд. 53. 4. Міжміський код, телефон та факс (05615) 4-0386, (05615) 4-03-86. 5. Електронна поштова адреса ats1@i.ua. 6. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації emitent-pages.com.ua/03563117. 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10
і більше відсотків голосуючих акцій.
II. Текст повідомлення
Згiдно вимог статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" повiдомляємо, що на пiдставi виписки про стан рахунку в цiнних
паперах станом на 05.12.2016 рiк пакет голосуючих акцiй Товариства, що
належить фiзичнiй особi зменшився. Розмiр частки акцiонера фiзичної
особи в загальнiй кiлькостi акцiй (до статутного капiталу) складає
16.1795 % (724956 штук простих iменних акцiй). Розмiр голосуючих акцiй
акцiонера фiзичної особи до змiни складав 22.1384 % та розмiр частки
голосуючих акцiй пiсля змiни складає 22.107 %. Змiни кiлькостi акцiй не
вiдбувалось. Емiтентом самостiйно надано iнформацiю. Згiдно вимог
статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" повiдомляємо, що на пiдставi виписки про стан рахунку в цiнних паперах станом
на 05.12.2016 рiк пакет голосуючих акцiй Товариства, що належить фiзичнiй особi збiльшився. Розмiр частки акцiонера фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй (до статутного капiталу) складав до змiни 41.095
% (1841396 штук простих iменних акцiй), розмiр частки акцiонера фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй (до статутного капiталу) складає пiсля змiни 41.2025% (1846168 штук простих iменних акцiй). Розмiр голосуючих акцiй акцiонера фiзичної особи до змiни складав 56.2316 % та розмiр частки голосуючих акцiй пiсля змiни складає 56.296 %. Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд власника акцiй вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" - 06.12.2016 р. Згiдно вимог статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" повiдомляємо, що на пiдставi виписки про стан рахунку в цiнних паперах станом на
05.12.2016 рiк пакет голосуючих акцiй Товариства, що належить фiзичнiй
особi зменшився. Розмiр частки акцiонера фiзичної особи в загальнiй
кiлькостi акцiй (до статутного капiталу) складє 11.554 % (517710 штук
простих iменних акцiй). Розмiр голосуючих акцiй акцiонера фiзичної особи до змiни складав 15.8096 % та розмiр частки голосуючих акцiй пiсля
змiни складає 15.787 %. Змiни кiлькостi акцiй не вiдбувалось. Емiтентом
самостiйно надано iнформацiю.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння Левенець Тетяна Романiвна
07.12.2016

ТОВ «КУА «СІТІ ЕСЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
36018501) повідомляє
про припинення
діяльності
Пайового
закритого непро виникнення
особливої
інформації
емітента
диверсифікованого венчурного
інвестиційного
фонду «BNK» (надалі –
І. Загальні
відомості
Фонд) , код ЄДРІСІ 2331654, шляхом його ліквідації, у зв’язку з тим, що
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРвартість активів Фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів пайоНЕ
ТОВАРИСТВО
"КОМПЛЕКС
ВОДНИХ
ВИДІВ
вого фонду,
та протягом шести
місяців не збільшилася
до мінімального
об-

СПОРТУ"

Приватне акціонерне товариство
«Побутовик»

2. Код за ЄДРПОУ: 03564269
3. Місцезнаходження: Україна, 79060, м.Львів, вул. Княгині Ольги, буд.
114
(код
за ЄДРПОУ:
місцезнаходження:
смт.Верховина,
4. Міжміський
код,02139386,
телефон та
факс: (032) 2636065,
2636065. Верховинський
район, Івано-Франківська
область, вул.Франка,19) повідомляє
5. Електронна
поштова адреса: kvvs@emitents.com
про6.проведення
позачергових
акціонерів
(надалі — ЗбоАдреса сторінки
в мережізагальних
Інтернет, зборів
яка додатково
використовується
ри), які відбудуться 12 січня 2017 року о 09-30 годині за адресою: 78700,
емітентом для розкриття інформації: http://kvvs.emitents.com
Івано-Франківська обл., Верховинський район, смт.Верховина,
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
вул. Франка,19 в приміщенні адміністративного будинку Товариства,
осіб емітента.
кабінет директора (другий поверх). Реєстрація акціонерів буде проводиІІ. Текст повідомлення
тись 12 січня 2017 року з 09-00 до 09-30 години за місцем проведення зборішення засідання
емітента
відна
07.12.2016
року
рів. Згідно
Дата складення
переліку Наглядової
акціонерів, ради
які мають
право
участь у Зборах — 05 січня 2017р. (станом на 2400 год.).
Проект порядку денного: 1.Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2.Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства. 3.Про затвердження порядку проведення Зборів Товариства. 4.Про затвердження
звіту комісії з припинення Товариства. 5.Про затвердження передавального акту. 6.Про затвердження Статуту ТОВ «ПОБУТОВИК+». 7.Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ТОВ «ПОБУТОВИК+».
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ «Укрмаш-Конверсія»
I. Загальні відомості
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
1.
Повне
найменування
емітента:
які відбудуться 19 січня 2017
року за
адресою: м. Київ,
вул. І.Мазе-

пи, 11-А, 1-й пов, офіс
ПАТ «Укрмаш-Конверсія». Початок
зборів о
ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКА
БУДIВЕЛЬНА
13:00 годині. Реєстрація з 12:30 до 12:50 години за місцем проведення
КОМПАНIЯ
"МIСТОБУДIВНИК". 2. Код за ЄДРПОУ 03592248.

зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
3. Місцезнаходження 49050, Днiпропетровська обл., м.Днiпро, пр. Гагарiзагальних зборах – станом на 13 січня 2017 р.
на, буд.115 4. МіжміськийПорядок
код, телефон
та факс 0972167766, (056)
денний:
7202510.
5.
Електронна
1. Обрання лічильноїпоштова
комісії. адреса alex171080@rambler.ru. 6. Адреса сторінки
в мережі
яка додатково
використовується
емітентом
2. Обрання
головиІнтернет,
та секретаря
позачергових
зборів.
для3.розкриття
інформації
www.mistobudivnik.dp.ua.
7. Вид особливої
інЗміна інформації
відносно
видів економічної діяльності
Товариства
формації:
Відомостідіяльності
про зміну
акцій, яким
належить
10 і
видами
економічної
з їхвласників
переліку, зазначених
у Статуті
Товарибільше
відсотків
голосуючих
ства
та їх
державна
реєстрація. акцій.
Текст повідомлення
4. Приведення Статуту II.
Товариства
у відповідність до чинного законоЗгiдноУкраїни
вимог статтi
41 Закону
України
"Про
цiннi папери та фондовий
давства
та прийняття
нової
редакції
Статуту.
ринок"
повiдомляємо,
що
на
пiдставi
виписки
про стан рахунку
в цiнних
Для участі у Позачергових Загальних зборах акціонерам
(представникам
паперах станом
на23.11.2016
рiк пакет
голосуючих
акцiй Товариства,
що
акціонерів)
необхідно
мати при собі
документи,
що ідентифікують
особу акціналежить
фiзичнiй особi
зменшився.
Розмiр частки
акцiонера
онера
(представника
акціонера),
а представникам
акціонерів
такожфiзичної
необхідособи
загальнiй кiлькостi
акцiй (до повноваження
статутного капiталу)
складав
змiно
мативдокументи,
що підтверджують
представника
надо
участь
99.944 % (50053
штук простих
iменних акцiй),
розмiр
частки акцiонера
униПозачергових
Загальних
зборах акціонерів,
засвідчені
належним
чином.
фiзичної
особи в загальнiй
кiлькостi(матеріалами),
акцiй (до статутного
капiталу)
З підготовленими
документами
необхідними
длясклапридає
пiсля
змiниз0%
(0 штук
простих
iменних
акцiй). Розмiр
голосуючих
акйняття
рішень
питань
порядку
денного
Позачергових
Загальних
зборів
цiй акцiонера
фiзичноїможуть
особи до
змiни складав
100.00
% та розмiр
акціонери
Товариства
ознайомитись
кожен
робочий
день (зчастки
понеголосуючих
акцiй пiсля
змiничас
складає
0 %.
отримання
iнділка по п’ятницю)
в робочий
з 09 год.
00Дата
хв. до
18 год. 00 емiтентом
хв. за місцезформацiї
вiд власника
акцiй
вiдповiдно
статтi 65вул.
Закону
України "Про
находженням
Товариства:
Київська
обл.,до
м.Боярка,
Ленінградська,
7,
акцiонернi
07.12.2016 р. Згiдно
вимог астаттi
41 Закону
Укра2 поверх, товариства"
приймальна - генерального
директора,
в день
проведення
їни
"Про цiннi Загальних
папери та зборів
фондовий
ринок" -повiдомляємо,
що на пiдставi
Позачергових
акціонерів,
за місцем їх проведення.
Аквиписки
про стан
рахунку
в цiнних
паперахщодо
станом
на 23.11.2016
рiкдо
пакет
ціонери мають
право
вносити
пропозиції
питань,
включених
поголосуючих
акцiй
Товариства,
належить Пропозиції
фiзичнiй особi
збiльшився.
рядку денного
Загальних
зборівщо
Товариства.
вносяться
не пізРозмiр
частки
акцiонера
особиЗагальних
в загальнiйзборів.
кiлькостi
акцiй (до станіше ніж
за 20
днів дофiзичної
проведення
Пропозиція
до
порядку
денного складав
Загальних
в письмовій
тутного капiталу)
до зборів
змiни 0Товариства
% (0 штук подається
простих iменних
акцiй),
формі
із зазначенням
(найменування)
акціонера,
який
її вносить,
розмiр частки
акцiонераП.І.Б.
фiзичної
особи в загальнiй
кiлькостi
акцiй
(до стакількості,капiталу)
типу та/або
класупiсля
належних
акцій,
змісту
пропозиції
питутного
складає
змiни йому
99.944%
(50053
штук
простихдо
iментання
та/абоРозмiр
проекту
рішення, аакцiй
також
кількості,фiзичної
типу та/або
класу
них акцiй).
голосуючих
акцiонера
особи
до акцій,
змiни
що
належать
кандидату,
який голосуючих
пропонується
цимпiсля
акціонером
до складу
орскладав
0 % та
розмiр частки
акцiй
змiни складає
100.00
ганів
товариства.
особа
Товариства,
відповідальна
за порядок
%. Дата
отриманняПосадова
емiтентом
iнформацiї
вiд власника
акцiй вiдповiдно
до
ознайомлення
з документами
(матеріалами),
- Генеральний
статтi 65 Законуакціонерів
України "Про
акцiонернi товариства"
- 07.12.2016
р.
Директор Колісниченко Л.М. Телефон
для довідок: (044) 406 08 01.
III. Підпис
Наглядова
рада.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність
інформації,
що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Президент Вакалюк Iгор Васильович 08.12.2016

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815

сягу
активів№(Протокол
загальних
зборів
учасників
від 08осіб
грудня
2016 а
року
(Протокол
01/16) відбулися
зміни
в складі
посадових
емітента,
са№
ме:08/12/16-1)
Заяви
про пред’явлення
вимогв від
кредиторів
приймаються
за адресою
- припинено
повноваження
зв'язку
з закінченням
терміну
повнова-01133,
м. Київ,Правління
бульвар Лесі
Українки, 7БОлега
(літера
А), офіс 157Фізична
з 9.00 до
18.00не
у
жень Голови
Верлінського
Борисовича.
особа
робочі
протягом
30 днів з дати
опублікування
цього повідомлення.
надаладнізгоди
на розкриття
персональних
паспортних
даних. Часткою в
Ліквідаційна
фондуз
статутному капіталі емітента не володіє. Перебував
на комісія
даній посаді
24.01.2012р. по 07.12.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
8.Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на
- призначено на посаду Голови Правління емітента Верлінського Олега
вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТОВ «ПОБорисовича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних
БУТОВИК+». 9.Про обрання органів управління ТОВ «ПОБУТОВИК+».
паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. ІнАдреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
ші посади, які обіймала особа протягом трудової діяльності - Голова Правщодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів:
ління емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за
pobutovyk.prat.ua. Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі
посадові та корисливі злочини немає.
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонеІІІ. Підпис
рів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує осо1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
бу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавміститься
у повідомленні,
визнає, що вона
відповідальність
ства.
Від дати
надіслання та
повідомлення
про несе
проведення
Зборів дозгідно
дати
із законодавством.
проведення
Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитиГолова
Правління
Верлінський
О.Б.
08.12.2016
року
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Товариства: 78700, Івано-Франківська
обл., Верховинський р-н, смт.Верховина, вул.Франка,19, кабінет директора
у робочі дні, робочий час з 10-00 до 16-00 години, а в день проведення
Зборів — за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення
акціонерів з документами: голова комісії з припинення Стефлюк Олена
Юріївна. Телефон для довідок: 0343221585. Голова комісії з припинення
Стефлюк О.Ю.

I. Загальні відомості

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ №236,
ТОВАРИСТВО
"АГРОТЕХСЕРВIС-СИ9 грудня 2016 р.
НЕЛЬНИКОВЕ". 2. Код за ЄДРПОУ 03563117. 3. МісцезнаходРОЗКРИТТЯ
ІНФОРМАЦІЇ
НА ФОНДОВОМУ
ження
52523, Днiпропетровська
обл., Синельникiвський
р-н, с. РИНКУ
Георгiївка,
1. Повне найменування емітента

вул. Ватутiна, буд. 53. 4. Міжміський код, телефон та факс (05615) 4-03Повідомлення
про
виникнення
особливої
інформації
емітента
86,
(05615)
4-03-86.
5.
Електронна
поштова
адреса
ats1@i.ua.
6. Адреса
Повідомлення
про виникнення
особливої
інформації
(інформації
про
I. яка
Загальні
відомості
сторінки
мережі
Інтернет,
додатково
використовується
емітентом
іпотечні вцінні
папери,
сертифікати
фонду
операцій з нерухомістю)
для1.розкриття
інформації emitent-pages.com.ua/03563117.
7. Вид особлиПовне найменування
емітента
емітента
вої інформації
Відомості пров зміну
власників
акцій, яким
належить 10
(для опублікування
офіційному
друкованому
виданні)
і більше відсотків голосуючих
акцій.
I. Загальні
відомості
II. Текст повідомлення
. 2. Код заПУБЛIЧНЕ
ЄДРПОУ 03563117.
3. Місцезнаход1. Повне найменування емітента
Згiдно вимог статтi 41 Закону України
"Про цiннiАКЦIОНЕРНЕ
папери та фондовий
ження 52523,
Днiпропетровська
обл.,
Синельникiвський
р-н, с. Георгiївка,
ринок"
повiдомляємо,
що на пiдставi
виписки про стан рахунку
в цiнних
ТОВАРИСТВО
вул. Ватутiна,
буд.
53. 4. Міжміський
код,
телефон та
факс
(05615) 4-03паперах
станом
на 05.12.2016
рiк пакет
голосуючих
акцiй
Товариства,
що
"ОДЕСАВТОТРАНС"
86, (05615)фiзичнiй
4-03-86.особi
5. Електронна
поштова
Адреса
належить
зменшився.
Розмiрадреса
часткиats1@i.ua.
акцiонера6.фiзичної
2.
Код
за
ЄДРПОУ
22479374
сторінкив взагальнiй
мережі Інтернет,
додатково
використовується
особи
кiлькостiяка
акцiй
(до статутного
капiталу)емітентом
складає
3. Місцезнаходження
65039, м. Одеса, вул. Транспортна,
5
для
розкриття
інформації
emitent-pages.com.ua/03563117.
7. Вид особли16.1795
% (724956
штук простих
iменних акцiй). Розмiр голосуючих
акцiй
4.
Міжміський
код,
телефон
та
факс
0487207534
0487762456
вої
інформації
Відомості
про
зміну
власників
акцій,
яким
належить
10
акцiонера фiзичної особи до змiни складав 22.1384 % та розмiр частки
Електронна
поштова
адреса акцій.
oat@avodessa.com.ua
і5.більше
відсотків
голосуючих
голосуючих
акцiй пiсля
змiни складає
22.107 %. Змiни кiлькостi акцiй не
6. Адреса сторінки в мережі II.
Інтернет,
www.avtovokzal.od.ua
Текст повідомлення
вiдбувалось. Емiтентом самостiйно
надано iнформацiю. Згiдно вимог
якаЗгiдно
додатково
використовується
вимог статтi
41"Про
Закону
України
цiннi папери
та фондовий
статтi
41 Закону
України
цiннi
папери"Про
та фондовий
ринок"
повiдомемітентом
для розкриття
інформації
ринок"
повiдомляємо,
що
на пiдставi
виписки
про
стан рахунку
встаном
цiнних
ляємо,
що
на
пiдставi
виписки
про
стан
рахунку
в
цiнних
паперах
7. Вид особливої
інформації
Змінаголосуючих
складу посадових
осіб емітента
паперах
станом
05.12.2016
рiк пакет
акцiй
що
на
05.12.2016
рiкнапакет
голосуючих
акцiй Товариства,
щоТовариства,
належить фiналежить
фiзичнiй
особiII.Розмiр
зменшився.
Розмiр
частки
акцiонера
фiзичної
Текст повідомлення
зичнiй
особi
збiльшився.
частки
акцiонера
фiзичної
особи
в заособи
вкiлькостi
загальнiй
кiлькостi
акцiй
(до
статутного
капiталу)
складає
Засiданням
Наглядової
ради
ПАТ
«ОДЕСАВТОТРАНС»
06.12.2016
гальнiй
акцiй
(до статутного
капiталу)
складав
до змiни
41.095
16.1795
% (724956
штук
простих
iменних
акцiй). Розмiр
голосуючих
акцiй
року,
вiдповiдно
норм
чинного
законодавства
та Статуту,
прийняте
%
(1841396
штук до
простих
iменних
акцiй),
розмiр
частки
акцiонера
фiзичакцiонера
до
змiни
22.1384
% та розмiр
частки
рiшення
змiни особи
складу
посадових
емiтента:
ної
особищодо
вфiзичної
загальнiй
кiлькостi
акцiй складав
(доосiб
статутного
капiталу)
складає
пiсголосуючих
акцiй
пiсля
змiни
складає
22.107
%. генерального
Змiни
кiлькостi
акцiй
не
- звiльнено
з посади
виконуючого
обов’язки
директора
ля
змiни
41.2025%
(1846168
штук
простих
iменних
акцiй).
Розмiр
голосувiдбувалось.
Емiтентом
самостiйно
надано
iнформацiю.
Згiдно
вимог
Сардаряна
Хачатура
Суреновича,
згоди
на розкриття
паспортних
ючих
акцiй акцiонера
фiзичної
особи
до
змiни
складав 56.2316
% таданих
розстаттi
41 Закону
України
"Про
цiннi
папери
та фондовий
ринок"
повiдомне надано,
13.12.2016
р. на
пiдставi
ст. 38
КЗпП
України.
особа
мiр
частки
голосуючих
акцiй
пiсля
змiни
складає
56.296 %.Посадова
Дата отриманляємо,
що нана
пiдставi
про стан
рахунку
в цiнних
перебувала
посадiвиписки
звiд26.05.2016
року,
непогашеної
судимостi
за
ня
емiтентом
iнформацiї
власника
акцiй
вiдповiдно
допаперах
статтi
65станом
Закона
05.12.2016
рiк
пакет
голосуючих
акцiй
Товариства,
щоакцiй
належить
фiкорисливi
та
посадовi
злочини
не має,
не
володiє
пакетом
в статутну
України
"Про
акцiонернi
товариства"
- 06.12.2016
р. Згiдно
вимог
статзичнiй
особi України
збiльшився.
частки та
акцiонера
фiзичної
в заному
капiталi
Товариства.
тi
41 Закону
"ПроРозмiр
цiннi папери
фондовий
ринок" особи
повiдомлягальнiй
кiлькостi
акцiй
(до статутного
капiталу)
складав
до змiни
41.095
- що
призначено
з виписки
14.12.2016
р. на
посадув цiнних
Генерального
директора
ємо,
на пiдставi
про стан
рахунку
паперах
станом
на
%
(1841396рiк
штук
простих
iменних
акцiй),
розмiр
частки
акцiонера
фiзичСтанiславського
Максима
Вiкторовича,
згоди
на розкриття
паспортних
да05.12.2016
пакет
голосуючих
акцiй
Товариства,
що належить
фiзичнiй
них особи
незменшився.
надано.
Посадова
особа
обрана
безстроково,
протягом
останнiх
ної
в загальнiй
кiлькостi
акцiй
(до статутного
капiталу)
складає
пiсособi
Розмiр
частки
акцiонера
фiзичної
особи
в загальнiй
п'яти
рокiв
своєї
обiймала
посади
директора
з розвитку,
ля
змiни
41.2025%
(1846168
простих
iменних
акцiй).
голосукiлькостi
акцiй
(до дiяльностi
статутногоштук
капiталу)
складє
11.554
% Розмiр
(517710
штук
керiвника
департаменту
закупiвель,
керiвника
департаменту
ЗЕД,
ючих
акцiй
акцiонера
фiзичної
особи
до змiни
складав
56.2316
% танепорозпростих
iменних
акцiй).
Розмiр
голосуючих
акцiй
акцiонера
фiзичної
осогашеної
судимостi
за15.8096
корисливi
тазмiни
посадовi
злочини
не%.має,
неотриманволодiє
мiр
частки
голосуючих
акцiй пiсля
складає
56.296
Дата
би
до
змiни
складав
% та
розмiр
частки
голосуючих
акцiй
пiсля
пакетом
акцiй iнформацiї
в15.787
статутному
Товариства.
ня
емiтентом
вiдкапiталi
власника
акцiй
вiдповiдно
до статтi
65 Закозмiни
складає
%. Змiни
кiлькостi
акцiй
не вiдбувалось.
Емiтентом
III. Підпис
ну України "Про
акцiонернi
товариства"
- 06.12.2016 р. Згiдно вимог статсамостiйно
надано
iнформацiю.
1. Закону
Особа, зазначена
нижче,
достовірність
інформації,
що
тi 41
України "Про
цiннiпідтверджує
папери
та фондовий
ринок"
повiдомляIII. Підпис
міститься
повідомленні,
та про
визнає,
вонадостовірність
несе
відповідальність
згідно
ємо,
нау пiдставi
виписки
станщо
рахунку
в цiнних
паперах
станом
на
1. що
Особа,
зазначена
нижче,
підтверджує
інформації,
що
із законодавством.
05.12.2016
пакет голосуючих
акцiйщо
Товариства,
належить фiзичнiй
міститься
у рiк
повідомленні,
та визнає,
вона несе що
відповідальність
згідособi
зменшився. Розмiр
фiзичної
особиСуренович
в загальнiй
2.
посадичастки акцiонера
Сардарян
Хачатур
но
із Найменування
законодавством.
В.о.генерального
та прізвище
керівника)
кiлькостi
акцiй (до директора
статутного
капiталу) (ініціали
складє 11.554
% (517710
штук
2. Найменування
посади (підпис)
М.П.
06.12.2016
простих iменних акцiй).Голова
Розмiр голосуючих
акцiй акцiонера
фiзичної
осоПравлiння
Левенець
Тетяна
Романiвна
(дата) акцiй
би до змiни складав 15.8096 % та розмiр частки голосуючих
пiсля
07.12.2016
змiни складає 15.787 %. Змiни кiлькостi акцiй не вiдбувалось. Емiтентом
самостiйно надано iнформацiю.
III. Підпис
ПОВІДОМЛЕННЯ
1. Особа, зазначена
нижче, особливої
підтверджуєінформації
достовірність
інформації, що
про виникнення
емітента
міститься у повідомленні, таІ. визнає,
щовідомості
вона несе відповідальність згідЗагальні
но із законодавством.
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР2. Найменування посади
Голова
Правлiння Левенець
Тетяна Романiвна
НЕ ТОВАРИСТВО
"КОМПЛЕКС
ВОДНИХ
ВИДІВ
07.12.2016

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС-СИНЕЛЬНИКОВЕ"

СПОРТУ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03564269
3. Місцезнаходження: Україна,
79060, м.Львів, вул. Княгині Ольги, буд.
ПОВІДОМЛЕННЯ
114
про виникнення особливої інформації емітента
4. Міжміський код, телефон
та факс:відомості
(032) 2636065, 2636065.
І. Загальні
5.
поштова адреса:
kvvs@emitents.com
1. Електронна
Повне найменування
емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
НЕ ТОВАРИСТВО
"КОМПЛЕКС
ВОДНИХ ВИДІВ
емітентом
для розкриття інформації:
http://kvvs.emitents.com
7.
Вид
особливої
інформації:
відомості
про
зміну
складу посадових
СПОРТУ"
осіб емітента.
2. Код за ЄДРПОУ: 03564269
ІІ. Текст повідомлення
3. Місцезнаходження: Україна, 79060, м.Львів, вул. Княгині Ольги, буд.
Згідно рішення засідання Наглядової ради емітента від 07.12.2016 року
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4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 2636065, 2636065.
5. Електронна поштова адреса: kvvs@emitents.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://kvvs.emitents.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Згідно рішення
засідання Наглядової
від 07.12.2016
року
Индекс
«Украинской
биржи»ради
(УБ)емітента
по итогам
торгов
в

НОВИНИ

Индекс УБ к концу торгов в среду вернулся
к итоговой отметке вторника

среду не изменился: индикатор вернулся к итоговой отметке вторника — 802,65 пункта; ПФТС по техническим
причинам в среду была закрыта для торгов.
Объем торгов на УБ составил 7,45 млн грн, в том числе акциями 7,1 млн грн.

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКА БУДIВЕЛЬНА
Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
КОМПАНIЯ "МIСТОБУДIВНИК". 2. Код за ЄДРПОУ 03592248.

3. Місцезнаходження 49050, Днiпропетровська обл., м.Днiпро, пр. Гагарiна, буд.115 4. Міжміський код, телефон та факс 0972167766, (056)
7202510. 5. Електронна поштова адреса alex171080@rambler.ru. 6. АдреПовідомлення
про виникнення
особливої
інформації емітента
са сторінки
в мережі Інтернет,
яка додатково
використовується
емітентом
I. Загальні відомості 7. Вид особливої індля розкриття інформації www.mistobudivnik.dp.ua.
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
1. Повне
найменування
емітента:
формації:
Відомості
про зміну
власників
акцій, яким
належить 10 і
більше
відсотків голосуючих
акцій.
ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКА
БУДIВЕЛЬНА
II. Текст повідомлення
КОМПАНIЯ
"МIСТОБУДIВНИК". 2. Код за ЄДРПОУ 03592248.
Згiдно вимог статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
3. Місцезнаходження
обл.,
м.Днiпро,
ринок"
повiдомляємо, 49050,
що на Днiпропетровська
пiдставi виписки про
стан
рахункупр.
в Гагарiцiнних
на, буд.115
4. Міжміський
телефон
та факс
0972167766,
(056)
паперах
станом
на23.11.2016код,
рiк пакет
голосуючих
акцiй
Товариства,
що
7202510. 5.фiзичнiй
Електронна
адреса
alex171080@rambler.ru.
6. Адреналежить
особiпоштова
зменшився.
Розмiр
частки акцiонера фiзичної
са сторінки
в мережі
Інтернет,
яка(до
додатково
використовується
емітентом
особи
в загальнiй
кiлькостi
акцiй
статутного
капiталу) складав
до змiдля99.944
розкриття
інформації
www.mistobudivnik.dp.ua.
7. Вид
особливої
інни
% (50053
штук простих
iменних акцiй), розмiр
частки
акцiонера
формації:особи
Відомості
про зміну
власників
яким капiталу)
належитьскла10 і
фiзичної
в загальнiй
кiлькостi
акцiй (доакцій,
статутного
більше
акцій.
дає
пiслявідсотків
змiни 0%голосуючих
(0 штук простих
iменних акцiй). Розмiр голосуючих акII. Текст
повідомлення
цiй акцiонера фiзичної особи
до змiни
складав 100.00 % та розмiр частки
Згiдно вимог
Закону
України
папери емiтентом
та фондовий
голосуючих
акцiйстаттi
пiсля 41
змiни
складає
0 %."Про
Датацiннi
отримання
iнринок"
повiдомляємо,
що
на
пiдставi
виписки
про65стан
рахунку
в цiнних
формацiї вiд власника акцiй вiдповiдно до статтi
Закону
України
"Про
паперах станом
на23.11.2016
рiк пакет
голосуючих
акцiй 41
Товариства,
що
акцiонернi
товариства"
- 07.12.2016
р. Згiдно
вимог статтi
Закону Украналежить
фiзичнiй
особi
зменшився.
Розмiр
частки акцiонера
їни
"Про цiннi
папери
та фондовий
ринок"
повiдомляємо,
що на фiзичної
пiдставi
особи в про
загальнiй
кiлькостi
акцiй (до
статутного
капiталу)
складав
змiвиписки
стан рахунку
в цiнних
паперах
станом
на 23.11.2016
рiкдо
пакет
ни 99.944 % акцiй
(50053
штук простих
акцiй),
розмiрособi
частки
акцiонера
голосуючих
Товариства,
щоiменних
належить
фiзичнiй
збiльшився.
фiзичної
особи
в загальнiй
кiлькостi
акцiй
(до статутного
капiталу)
Розмiр
частки
акцiонера
фiзичної
особи
в загальнiй
кiлькостi
акцiй (доскластадає пiсля
змiни 0%складав
(0 штукдо
простих
акцiй).
Розмiр iменних
голосуючих
актутного
капiталу)
змiни iменних
0 % (0 штук
простих
акцiй),
цiй
акцiонера
фiзичної
особи
до
змiни
складав
100.00
%
та
розмiр
частки
розмiр частки акцiонера фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй (до стаголосуючих
акцiй складає
пiсля змiни
складає
0 %. Дата
отримання
емiтентом
iнтутного
капiталу)
пiсля
змiни 99.944%
(50053
штук простих
iменформацiї
власника
акцiй вiдповiдно
до статтiфiзичної
65 Закону
України
"Про
них
акцiй).вiд
Розмiр
голосуючих
акцiй акцiонера
особи
до змiни
акцiонернi
товариства"
- 07.12.2016
р. Згiдно
Закону100.00
Украскладав
0%
та розмiр частки
голосуючих
акцiйвимог
пiслястаттi
змiни41
складає
їниДата
"Проотримання
цiннi папери
та фондовий
ринок"
на пiдставi
%.
емiтентом
iнформацiї
вiдповiдомляємо,
власника акцiйщо
вiдповiдно
до
виписки
станУкраїни
рахунку"Про
в цiнних
паперах
станом на -23.11.2016
статтi
65про
Закону
акцiонернi
товариства"
07.12.2016рiкр.пакет
голосуючих акцiй Товариства, що
III.належить
Підпис фiзичнiй особi збiльшився.
Розмiр
часткизазначена
акцiонера нижче,
фiзичної
особи в загальнiй
кiлькостi
акцiй (до ста1. Особа,
підтверджує
достовірність
інформації,
що
тутного капiталу)
складав та
довизнає,
змiни 0що
% вона
(0 штук
простих
iменних акцiй),
міститься
у повідомленні,
несе
відповідальність
згідрозмiр
частки акцiонера фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй (до стано
із законодавством.
тутного
капiталу) складає
пiсля змiни 99.944% (50053 штук простих iмен2. Найменування
посади
них акцiй). Розмiр голосуючих
акцiй
акцiонера
особи
до змiни
Президент
Вакалюк
Iгор фiзичної
Васильович
08.12.2016
складав 0 % та розмiр частки голосуючих акцiй пiсля змiни складає 100.00
%. Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд власника акцiй вiдповiдно до
статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" - 07.12.2016 р.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Президент Вакалюк Iгор Васильович 08.12.2016
(Протокол № 01/16) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:
- припинено повноваження в зв'язку з закінченням терміну повноважень Голови Правління Верлінського Олега Борисовича. Фізична особа не
надала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Часткою в
статутному капіталі емітента не володіє. Перебував на даній посаді з
24.01.2012р. по 07.12.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду Голови Правління емітента Верлінського Олега
(Протокол № Фізична
01/16) відбулися
в складі
осіб емітента,
а саБорисовича.
особа незміни
надала
згодипосадових
на розкриття
персональних
ме:
паспортних
даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Ін- припинено
повноваження
в зв'язкутрудової
з закінченням
терміну
повноваші посади,
які обіймала
особа протягом
діяльності
- Голова
Правжень Голови
Правління
Верлінського
Борисовича.
Фізична
особа за
не
ління
емітента.
Призначено
терміном Олега
на 3 роки.
Непогашеної
судимості
надала згоди
на розкриття
персональних
паспортних даних. Часткою в
посадові
та корисливі
злочини
немає.
статутному капіталі емітента неІІІ.
володіє.
Підпис Перебував на даній посаді з
24.01.2012р.
07.12.2016р.
Непогашеної
судимості
за корисливі
та поса1. Особа, по
зазначена
нижче,
підтверджує
достовірність
інформації,
що
дові злочини
не має.
міститься
у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно
- призначено на посаду Голови Правління емітента Верлінського Олега
із законодавством.
Борисовича. Фізична
особаПравління
не надалаВерлінський
згоди на розкриття
персональних
Голова
О.Б. 08.12.2016
року
паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом трудової діяльності - Голова Правління емітента. Призначено терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за
посадові та корисливі злочини немає.
ІІІ. Підпис
1. Особа,индексных
зазначена нижче,
підтверджує
достовірність
інформації,
що
Среди
акций
выросли
в цене бумаги
«Укр
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
нафты»
(+0,64%), Райффайзен Банка Аваль (+0,47%) и
із законодавством.
«Донбассэнерго»
(+0,37%).
Голова
Правління Верлінський О.Б. 08.12.2016 року

Подешевели акции «Центрэнерго» (-0,67%) и «Мотор
Сичи» (-0,48%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в
среду вырос на 0,09% — до 534,92 пункта при объеме
торгов 4,5 млн злотых (27,45 млн грн).
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№236, 9 грудня 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НОВИНИ
Лидерами роста в «индексной корзине» были акции
«Агротона» (+15,67%), «Милкиленда» (+2,82%) и агрохолдинга ИМК (+1,83%).
В «красной зоне» находились акции «Астарты»
(-0,72%) и «Овостара» (-0,57%).

АУФТ и УАИБ обратились
к международным финансовым
организациям за помощью в
реформировании НКЦБФР

Ассоциация «Украинские фондовые торговцы» (АУФТ)
и «Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса»
(УАИБ) обратились к международным финансовым организациям и другим партнерам Украины с просьбой
предоставить стране профессиональную помощь в комплексном реформировании Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Соответствующее совместное открытое письмо направлено ассоциациями в адрес Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР),
Международной финансовой корпорации (МФК), а также
Агентства США по международному развитию (USAID),
Американской торговой палаты (ACC), Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) и Международной организации
регуляторов рынков ценных бумаг (IOSCO).
Профессиональные ассоциации от имени участников
фондового рынка, инвесторов и субъектов инфраструктуры поддерживают усилия властей страны, направленные
на реформирование и развитие финансового сектора
Украины и, в частности, на увеличение институциональной и финансовой независимости НКЦБФР.
В то же время подписанты отмечают важность последовательной работы в этом направлении, по примеру реформирования деятельности Национального банка Украины (НБУ). То есть, сначала необходима реорганизация
внутренней структуры НКЦБФР, в том числе организационной, функциональной и материальной, после чего следует инициировать пересмотр полномочий регулятора.
«Именно такой взвешенный и последовательный подход позволил в короткий срок повысить качество регулирования и стабилизировать банковский сегмент рынка», — констатируют подписанты.
Более того, отмечено в письме, пересмотр имеющихся полномочий Нацкомиссии, так и предоставление ей
новых, должно сопровождаться установлением на законодательном уровне четкой системы ответственности
должностных лиц регулятора, обеспечением защиты интересов всех участников рынка ценных бумаг, а также
обеспечением сохранения конфиденциальной информации, получаемой НКЦБФР.
Ассоциации уверены, что приведение правовой базы
Украины в соответствие с целями и принципами регулирования в сфере ценных бумаг IOSCO и получение
НКЦБФР статуса стороны Многостороннего меморандума о взаимопонимании IOSCO должно стать значимым
фактором доверия к национальному рынку капитала со
стороны внутренних и международных инвесторов.
Как сообщалось, АУФТ и УАИБ в конце октября обнародовали публичную позицию, в которой призвали пра10

воохранительные органы вмешаться в ситуацию относительно распространения некоторыми интернет-СМИ
неподтвержденных обвинений в адрес руководства и сотрудников НКЦБФР.
Подписанты письма считают, что соответствующие
правовые действия позволят вынести максимально объективный вердикт по предъявленным в СМИ обвинениям к регулятору и избежать каких-либо дальнейших инсинуаций и репутационной дискредитации украинской
власти.

Нефть слабо дорожает на фоне
позитивных макроданных, Brent торгуется
у $53

Цены на нефть, снижавшиеся последние два дня, в
четверг перешли к слабому росту на фоне снижения курса доллара и благоприятной макростатистики; в частности, Китай нарастил в ноябре экспорт на 0,1% , импорт —
6,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Запасы нефти в США, согласно данным Минэнерго,
упали на предыдущей неделе на 2,4 млн баррелей, хотя
аналитики ожидали снижения примерно на 1 млн. Правда, при этом резервы в Кушинге, где в нефтехранилище
хранятся физические объемы нефти, торгуемой на бирже NYMEX, выросли сразу на 3,8 млн баррелей.
Евро укрепляется к доллару в четверг на 0,2%, торгуется у $1,0775.
В целом рынок осторожен, ожидая результатов предстоящей в субботу встречи ОПЕК с не-членами организации, от которых картель ждет сокращения добычи на
0,6 млн баррелей в день. Неудача переговоров может негативно отразиться на настроениях участников рынка.
Аналитики сомневаются также в способности стран
ОПЕК придерживаться согласованных квот.
Главы российских нефтяных компаний, которые в среду провели встречу с министром энергетики России
Александром Новаком, высказали поддержку Минэнерго в работе с ОПЕК по сокращению добычи нефти, но
детали планов по снижению производства не раскрыли.
Несмотря на некоторый скепсис в отношении реальной готовности добывающих стран снизить производство, многие аналитики прогнозируют сохранение в
2017 году положительного ценового тренда.
Так, BMI Research считает, что средние цены на Brent
в будущем году повысятся до $55 в результате действий
добывающих стран. Балансировка рынка может за счет
этого произойти почти на полгода раньше.
Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской
бирже ICE Futures к 8:00 МСК подорожал на 2 цента —
до $53,02 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на январь на торгах
Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к
этому времени на 0,2% — до $49,88 за баррель.

ЕЦБ продлит срок действия программы QE
на шесть месяцев — прогноз

Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, объявит в четверг о продлении срока действующей программы количественного смягчения (QE) на шесть месяцев, сохранив объем выкупа активов на прежнем
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уровне — 80 млрд евро в месяц, полагают эксперты,
опрошенные различными СМИ.
В настоящее время предполагается, что программа
QE будет действовать до конца марта 2017 года.
Аналитики также ожидают сохранения европейским
ЦБ ключевых процентных ставок на прежнем уровне по
итогам заседания 8 декабря.
Реализация Центробанком программы QE уже привела к увеличению баланса ЕЦБ до рекордного уровня,
пишет газета The Wall Street Journal.
При этом ЕЦБ может столкнуться с проблемой нехватки облигаций для выкупа на рынке, поскольку запасы соответствующих его требованиям бумаг ограничены.
Чтобы продолжать выкуп бондов в течение дополнительных шести месяцев, Центробанку придется смягчить требования к облигациям, отмечают эксперты.
По их мнению, ЕЦБ, возможно, будет вынужден прибегнуть к выкупу новых видов активов, например, облигаций банков или акций, хотя возможность такого шага
вызывает сомнения, пишет WSJ.
Экономисты отмечают, что европейскому Центробанку необходимо как можно раньше подготовить план сворачивания программы количественного смягчения, однако в настоящее время любые разговоры на эту тему
могут напугать инвесторов, учитывая сложную политическую ситуацию в еврозоне.
В четырех из пяти стран еврозоны с крупнейшими экономиками, в том числе в Италии, в следующем году
пройдут парламентские выборы, причем все более заметными становятся политические силы, выступающие
против единой Европы.
«Подав сигнал о возможности сворачивания программы выкупа активов сейчас, ЕЦБ, несомненно, спровоцирует подавленное состояние на финансовом рынке, что
может поставить под угрозу восстановление экономики
и потребует от ЕЦБ новых действий», — отмечает экономист Pictet Group в Женеве Фредерик Дюкрозе.
В частности, Италия может столкнуться с проблемами, если ЕЦБ «ослабит газ», пишет WSJ. Процентные
выплаты по итальянским госбумагам, вероятно, увеличатся, если ЕЦБ прекратит выкупать бонды, отмечают
эксперты. Объем госдолга Италии примерно втрое превышает ВВП страны.
Как сообщалось, премьер-министр Италии Маттео
Ренци объявил об отставке после того, как граждане
страны не поддержали его предложения о реформе конституции на прошедшем в минувшее воскресенье референдуме.

Президент ЕЦБ Марио Драги неоднократно заявлял о
том, что руководство Центробанка даже не обсуждало
сворачивание QE, подчеркивая стремление продолжать
стимулирование экономики.
Тем не менее, некоторые из ключевых представителей ЕЦБ в последнее время упоминали о негативных побочных эффектах стимулирующей политики Центробанка, давая инвесторам понять, что в политике в скором
времени может наступить переломный момент.
Базовая процентная ставка по кредитам ЕЦБ находится на нулевом уровне, ставка по депозитам — на
уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам — 0,25%.

Китай корректирует список отраслей,
доступных зарубежным инвесторам

Госкомитет по делам реформ и развития КНР опубликовал переработанный список отраслей, в которые допускаются иностранные инвестиции.
Документ представлен на общественное обсуждение,
сообщает агентство «Синьхуа».
Если он будет утвержден в нынешнем виде, это будет
означать, что Китай считает приоритетным привлечение
зарубежных инвестиций в модернизацию аграрного сектора и обрабатывающей промышленности, развитие высоких технологий, энергосбережение и охрану окружающей среды, а также создание современной индустрии
услуг.
В сфере обслуживания авторы документа предлагают
открыть доступ иностранного капитала в такие сферы,
как автомобильные пассажирские перевозки, погрузка и
выгрузка на иностранных грузовых судах, проверка кредитоспособности и др.
В производстве «зеленый свет» зарубежным инвестициям планируется дать в сфере оборудования городского рельсового транспорта, автомобильных аккумуляторов на новых источниках энергии, пищевых жиров,
глубокой переработки кукурузы.
Добывающая промышленность рассчитывает привлечь иностранный капитал в добычу драгоценных металлов, лития, а также добычу нефти и газа из нетрадиционных источников.
Перечень отраслей, в которые разрешен доступ зарубежных инвестиций, впервые был сформирован в
1995 году. С тех пор он претерпел 6 правок.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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