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.
Голова Правлiння

Iсаєва Валентина Аврамiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

13.04.2017
(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
03040, м. Київ, проспект Голосiївський, 70, 11 пов.
4. Код за ЄДРПОУ
23425110
5. Міжміський код та телефон, факс
0442210140
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

13.04.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

72 бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

14.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.innex-group.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

13.04.2017
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
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

12.04.2017

припинено
повноваження

Голова
Бiржової
ради

Скляр Олена Вiкторiвна

5

6
0.32

Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 12.04.2017 р. на Загальних зборах ПрАТ „ФБ „IННЕКС” (№ 32 вiд 12.04.2017 р).
Згiдно цього рiшення: припинено повноваження Члена Бiржової ради (Голови Бiржової ради) Скляр Олени Вiкторiвни у зв’язку з закiнченням
термiну повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Володiє акцiями в статутному капiталi ПрАТ „ФБ „IННЕКС” у
кiлькостi 48 шт., що складає 0.32% у статутному капiталi. Перебувала на посадi Голови Бiржової ради з 01.08.2013 р. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.
12.04.2017

припинено
повноваження

Ревiзор

Бiляк Лариса Iванiвна

0

Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 12.04.2017 р. на Загальних зборах ПрАТ „ФБ „IННЕКС” (№ 32 вiд 12.04.2017 р).
Згiдно цього рiшення: 12.04.2017 р. достроково припинено повноваження Ревiзора Бiляк Лариси Iванiвни, у зв’язку з необхiднiстю обрання
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Перебувала на посадi Ревiзора з 29.04.2014 р.
12.04.2017

обрано

Зміст інформації:

Член
Бiржової
ради

Скляр Олена Вiкторiвна

0.32

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
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

Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 12.04.2017 р. на Загальних зборах ПрАТ „ФБ „IННЕКС” (№ 32 вiд 12.04.2017 р).
Згiдно цього рiшення: обрано термiном на 3 (три) роки Скляр Олену Вiкторiвну Членом Бiржової ради. Згоди на розкриття паспортних даних
не надавала. Володiє акцiями в статутному капiталi ПрАТ „ФБ „IННЕКС” у кiлькостi 48 шт., що складає 0.32% у статутному капiталi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Голови Бiржової ради, Голови
Правлiння ПрАТ „ФБ „IННЕКС”.
12.04.2017

обрано

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Бiляк Лариса Iванiвна

0

Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 12.04.2017 р. на Загальних зборах ПрАТ „ФБ „IННЕКС” (№ 32 вiд 12.04.2017 р).
Згiдно цього рiшення: обрано термiном на 5 (п’ять) рокiв Бiляк Ларису Iванiвну Членом Ревiзiйної комiсiї. Згоди на розкриття паспортних
даних не надавала. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: головний бухгалтер ПРАТ „АЛЬТЕРА ФIНАНС”, внутрiшнiй аудитор ПрАТ „ФБ „IННЕКС”.
12.04.2017

обрано

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Винокурова Вiкторiя
Анатолiївна

0

Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 12.04.2017 р. на Загальних зборах ПрАТ „ФБ „IННЕКС” (№ 32 вiд 12.04.2017 р).
Згiдно цього рiшення: обрано термiном на 5 (п’ять) рокiв Винокурову Вiкторiю Анатолiївну Членом Ревiзiйної комiсiї. Згоди на розкриття
паспортних даних не надавала. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: бухгалтера ПАТ „IНВЕСТИЦIЙНО-ФIНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ”.
12.04.2017

обрано

Член
Ревiзiйної

Мисько Сергiй Федорович

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
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

комiсiї
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 12.04.2017 р. на Загальних зборах ПрАТ „ФБ „IННЕКС” (№ 32 вiд 12.04.2017 р).
Згiдно цього рiшення: обрано термiном на 5 (п’ять) рокiв Миська Сергiя Федоровича Членом Ревiзiйної комiсiї. Згоди на розкриття паспортних
даних не надавав. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: внутрiшнього аудитора в ПРАТ "КУА "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".
13.04.2017

обрано

Голова
Бiржової
ради

Скляр Олена Вiкторiвна

0.32

Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 13.04.2017 р. на Засiданнi Бiржової ради ПрАТ „ФБ „IННЕКС” (Протокол № 5 вiд
13.04.2017 р.). Згiдно з цим рiшенням обрано Головою Бiржової ради Скляр Олену Вiкторiвну термiном на 3 (три) роки. Згоди на розкриття
паспортних даних не надавала. Володiє акцiями в статутному капiталi ПрАТ „ФБ „IННЕКС” у кiлькостi 48 шт., що складає 0.32% у статутному
капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Голови Бiржової
ради, Голови Правлiння ПрАТ „ФБ „IННЕКС”.
13.04.2017

обрано

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Бiляк Лариса Iванiвна

0

Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 13.04.2017 р. на Засiданнi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ „ФБ „IННЕКС” (Протокол № 1
вiд 13.04.2017 р.). Згiдно з цим рiшенням обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Бiляк Ларису Iванiвну термiном на 5 (п’ять) рокiв. Згоди на
розкриття паспортних даних не надавала. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: головний бухгалтер ПРАТ „АЛЬТЕРА ФIНАНС”, внутрiшнiй аудитор

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

ПрАТ „ФБ „IННЕКС”.

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

