Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Виконуючий обов'язки
Голови Правлiння

Iсаєва Валентина Аврамiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

09.10.2014

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "IННЕКС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01015, м.Київ, вул. Московська, 43/11
4. Код за ЄДРПОУ
23425110
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 459-31-46 (044) 459-31-46
6. Електронна поштова адреса
exchange@innex-group.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

09.10.2014
(дата)

2. Повідомлення

№193 "Бюлетень. Цiннi папери України"

14.10.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

http://innex-group.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

14.10.2014
(дата)

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

Посада

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

1

2

3

4

07.10.2014

припинено
повноваження

Голова
Правлiння

Курбацький Георгiй
Владиславович

5

6
0

Зміст інформації:
Бiржовою радою ПрАТ „ФБ „IННЕКС” (Протокол № 5 вiд 07.10.2014 р.) прийняте рiшення:
про припинення повноважень Курбацького Георгiя Владиславовича на посадi Голови Правлiння ПрАТ „ФБ „IННЕКС” з 08.10.2014 року, у
зв’язку з заявою про звiльнення. Перебував на посадi Голови Правлiння з 11.11.2013 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

07.10.2014

призначено

Виконуючий
обов'язки
Голови
Правлiння

Iсаєва Валентина
Аврамiвна

0

Зміст інформації:
Бiржовою радою ПрАТ „ФБ „IННЕКС” (Протокол № 5 вiд 07.10.2014 р.) прийняте рiшення:
про призначення виконуючим обов'язки Голови Правлiння ПрАТ „ФБ „IННЕКС” Iсаєву Валентину Аврамiвну з 09.10.2014 р., термiном на три
мiсяцi, у зв'язку з припиненням повноважень Голови Правлiння ПрАТ „ФБ „IННЕКС”. Обiймає посаду Члена Правлiння - Заступника Голови
Правлiння ПрАТ „ФБ „IННЕКС”. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
07.10.2014

припинено
повноваження

Зміст інформації:

Член
Правлiння

Клєстова Тетяна
Володимирiвна

0

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

2

Посада

3

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

5

6

Бiржовою радою ПрАТ „ФБ „IННЕКС” (Протокол № 5 вiд 07.10.2014 р.) прийняте рiшення:
про припинення повноважень Члена Правлiння, керiвника Юридичного департаменту ПрАТ „ФБ „IННЕКС” Клєстової Тетяни Володимирiвни,
у зв’язку з заявою про звiльнення. Клєстова Тетяна Володимирiвна Член Правлiння з 30.06.2010 р. Згоди на розкриття паспортних даних не
надавала. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
07.10.2014

обрано

Член
Правлiння

Фiлiппенко Iрина
Василiвна

0

Зміст інформації:
Бiржовою радою ПрАТ „ФБ „IННЕКС” (Протокол № 5 вiд 07.10.2014 р.) прийняте рiшення:
про обрання Членом Правлiння Фiлiппенко Iрини Василiвни термiном на 5 рокiв, у зв'язку з припиненням повноважень Члена Правлiння
Клєстової Т.В. Фiлiппенко Iрина Василiвна обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ „ФБ „IННЕКС”. Згоди на розкриття паспортних даних
не надавала. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

