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)

26.11.2015

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)221-01-40 (044)221-01-40
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

26.11.2015
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№223 „Бюлетень. Цiннi папери України”

30.11.2015

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.innex-group.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.11.2015
(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

25.11.2015

припинено
повноваження

Член
Бiржової
ради

Амiтан Олена Анатолiївна

5

6
0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства „Фондова бiржа „IННЕКС” (далi - Товариство) (протокол №31 вiд
25.11.2015 р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб у зв’язку з закiнченням строку повноважень Членiв Бiржової ради
Товариства.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:
- припинено повноваження Члена Бiржової ради Амiтан Олени Анатолiївни, що дiяла як представник ПрАТ „АЛЬТАНА КАПIТАЛ”. Амiтан
Олена Анатолiївна була обрана на посаду рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2012 р. строком на три роки. Згоди на
розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi
Товариства не володiє.
25.11.2015

припинено
повноваження

Член
Бiржової
ради

Амiршадян Олег
Акопович

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства „Фондова бiржа „IННЕКС” (далi - Товариство) (протокол №31 вiд
25.11.2015 р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб у зв’язку з закiнченням строку повноважень Членiв Бiржової ради
Товариства.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:
- припинено повноваження Члена Бiржової ради Амiршадяна Олега Акоповича, що дiяв як представник ПАТ „УКРАЇНСЬКИЙ БIЗНЕС БАНК”.
Амiршадян Олег Акопович був обраний на посаду рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2012 р. строком на три роки.

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

Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi
Товариства не володiє.
25.11.2015

обрано

Член
Бiржової
ради

Скоренко Iрина Вiкторiвна

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства „Фондова бiржа „IННЕКС” (далi - Товариство) (протокол №31 вiд
25.11.2015 р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб у зв’язку з закiнченням строку повноважень Членiв Бiржової ради Амiтан
О.А. та Амiршадяна О.А., та наявнiстю вакантної посади Члена Бiржової ради (рiшення про дострокове припинення повноважень Члена
Бiржової ради було прийняте Бiржовою радою Товариства вiд 24.03.2015 р. у зв'язку зi смертю Пiастро С.В.).
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:
- обрано Членом Бiржової ради Товариства Скоренко Iрину Вiкторiвну з 26.11.2015 р. строком на три роки. Загальний стаж роботи 16 рокiв. З
2007 року обiймає посаду керiвника юридичного вiддiлу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ „АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
25.11.2015

обрано

Член
Бiржової
ради

Келембет Михайло
Валерiйович

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства „Фондова бiржа „IННЕКС” (далi - Товариство) (протокол №31 вiд
25.11.2015 р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб у зв’язку з закiнченням строку повноважень Членiв Бiржової ради Амiтан
О.А. та Амiршадяна О.А., та наявнiстю вакантної посади Члена Бiржової ради (рiшення про дострокове припинення повноважень Члена
Бiржової ради було прийняте Бiржовою радою Товариства вiд 24.03.2015 р. у зв'язку зi смертю Пiастро С.В.).
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:

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

- обрано Членом Бiржової ради Товариства Келембет Михайла Валерiйовича з 26.11.2015 р. строком на три роки. Загальний стаж роботи 12
рокiв. З 2008 року займається Iндивiдуальною адвокатською дiяльнiстю. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
25.11.2015

обрано

Член
Бiржової
ради

Зiнченко Володимир
Олександрович

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства „Фондова бiржа „IННЕКС” (далi - Товариство) (протокол №31 вiд
25.11.2015 р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб у зв’язку з закiнченням строку повноважень Членiв Бiржової ради Амiтан
О.А. та Амiршадяна О.А., та наявнiстю вакантної посади Члена Бiржової ради (рiшення про дострокове припинення повноважень Члена
Бiржової ради було прийняте Бiржовою радою Товариства вiд 24.03.2015 р. у зв'язку зi смертю Пiастро С.В.).
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:
- обрано Членом Бiржової ради Товариства Зiнченко Володимира Олександровича з 26.11.2015 р. строком на три роки. Загальний стаж роботи
19 рокiв. З 2007 року обiймає посаду директора ТОВ „Фондова компанiя „Авангард”. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.

