Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
26.02.2020
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 26/02/20-2
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами).
Генеральний директор

Любченко Д.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Акціонерне товариство "Київпассервіс"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04071 місто Київ, вулиця Нижній Вал, буд.15-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
33348385
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)425-90-70, (044)462-53-52
6. Адреса електронної пошти
yur@kyivpasservis.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://kyivpasservis.
com.ua/art/aktsioner
am/osoblivainformatsiya/78-

26.02.2020

informatsiya
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Ідентифікаційний
Розмір частки в
звільнено, обрано
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне
Посада
код юридичної
статутному капіталі
або припинено
найменування юридичної особи
особи
емітента (у відсотках)
повноваження)
1
2
3
4
5
6
25.02.2020
припинено
Член ревiзiйної комiсiї
Гошовська Наталiя Георгiївна, представник
00032945
99,99063
повноваження
Фонду державного майна України
Зміст інформації:
Фонд державного майна України, як акцiонер, що володіє 99,99063 відсотками статутного капіталу товариства, своїм наказом №215 від 07.02.2020 року замінив
Гошовську Наталію Георгіївну, як представника Члена ревізійної комісії Фонду державного майна України у складі Ревізійної комісії АТ "Київпассервіс, враховуючи її
звільнення, на представника Годунову Ганну Володимирівну, начальника відділу фінансового планування Управління фінансового планування та аналізу Департаменту
управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна України та повiдомив АТ "Київпассервіс" про це листом вiд
21.02.2020 р. №10-51-3440, яке акціонерне товариство отримало 25.02.2020 року вх.№09-Ф. Гошовська Наталія Георгіївна здійснювала свої повноваження представника
Фонду державного майна України у складі Ревізійної комісії протягом десяти місяців.
25.02.2020
набуто повноважень
Член ревiзiйної комiсiї
Годунова Ганна Володимирівна, представник
00032945
99,99063
Фонду державного майна України
Зміст інформації:
Фонд державного майна України, як акціонер, що володіє 99,99063 відсотками статутного капіталу товариства, своїм наказом №215 від 07.02.2020 року замінив
Гошовську Наталію Георгіївну, як представника Члена ревізійної комісії Фонду державного майна України у складі Ревізійної комісії АТ "Київпассервіс, враховуючи її
звільнення, на представника Годунову Ганну Володимирівну, начальника відділу фінансового планування Управління фінансового планування та аналізу Департаменту
управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна України та повідомив АТ "Київпассервіс" про це листом вiд
21.02.2020 р. №10-51-3440, яке акціонерне товариство отримало 25.02.2020 року вх.№09-Ф. Представник Фонду державного майна України, Годунова Ганна
Володимирівна протягом останніх п'яти років обіймала посади з грудня 2019 - по теперішний час - начальника відділу фінансового планування Управління фінансового
планування та аналізу Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна України; з серпня 2019 року
по грудень 2019 року - заступника начальника управління-начальника відділу; з січня 2018 року по серпень 2019 року начальника Управління фінансового планування та
фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Фонду державного майна України; з липня 2015 року по січень 2018 року начальника відділу, заступника
начальника управління-начальника відділу, заступника начальника Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності
Фонду державного майна України; з січня 2015 року по липень 2015 -головний спеціаліст відділу укладання договорів оренди та контролю за їх виконанням
Департаменту з питань управління державним майном та орендних відносин Фонду державного майна України. Годуновою Ганною Володимирівною, як представником
Члена ревізійної комісії Фонду державного майна України, набуто повноважень у складі ревізійної комісії строком на три роки, перебіг якого розпочався 16.04.2019 року;
розмір пакета акцій товариства у представника, Годунової Ганни Володимирівни - 0%, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Дата
вчинення
дії

