Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний Директор

Любченко Дмитро Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

31.08.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Акцiонерне товариство "Київпассервiс"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04017, м.Київ, вул.Нижнiй Вал, буд.15А
4. Код за ЄДРПОУ
33348385
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 425-90-70 (044) 425-90-70
6. Електронна поштова адреса
info@kyivpasservis.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

31.08.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

www.kyivpasservis.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет 31.08.2018
(дата)

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

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

5

6

1

2

3

4

20.08.2018

набуто
повноважень

член
Ревiзiйної
комiсiї

Козленко Полiна Сергiївна

0

Зміст інформації:
Фонд державного майна, акцiонер АТ "Київпассервiс", обраний загальними зборами товариства, вiдповiдно до протоколу №1 вiд 26.04.2018
року до складу Ревiзiйної комiсiї, уповноважив вiдповiдно до Наказу №1087 вiд 20.08.2018 року на представництво у складi Ревiзiйної комiсiї
АТ "Київпассервiс" Козленко Полiну Сергiївну, про що повiдомив листом №10-51-1686 вiд 20.08.2018 р., який отримано АТ "Київпассервiс"
27.08.2018 р. Вiдповiдно до статуту товариства Ревiзiйна комiсiя є сформованою. Козленко Полiна Сергiївна є представником акцiонера, не є
незалежним директором, призначена на строк три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду Головний спецiалiст. Посадова особа не
надала своєї згоди на розкриття паспортних даних, розмiр пакета акцiй 0%, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
20.08.2018

набуто
повноважень

член
Ревiзiйної
комiсiї

Воєводiна Юлiя
Миколаївна

0

Зміст інформації:
Фонд державного майна, акцiонер АТ "Київпассервiс", обраний загальними зборами товариства, вiдповiдно до протоколу №1 вiд 26.04.2018
року до складу Ревiзiйної комiсiї, в особi уповноваженого представника Воєводiної Юлiї Миколаївни. Вiдповiдно до статуту товариства
Ревiзiйна комiсiя є сформованою. Воєводiна Юлiя Миколаївна є представником акцiонера, не є незалежним директором, призначена на строк
три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду Начальник вiддiлу, Заступник начальнику вiддiлу, Головний спецiалiст. Посадова
особа не надала своєї згоди на розкриття паспортних даних, розмiр пакета акцiй 0%, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня.
20.08.2018

набуто
повноважень

член
Ревiзiйної
комiсiї

Якименко Людмила
Вiкторiвна

0,00039%

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

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Зміст інформації:
Якименко Людмила Вiкторiвна, акцiонер АТ "Київпассервiс", обрана загальними зборами товариства, вiдповiдно до протоколу №1 вiд
26.04.2018 року до складу Ревiзiйної комiсiї. Вiдповiдно до статуту товариства Ревiзiйна комiсiя є сформованою. Якименко Людмила
Вiкторiвна є акцiонером товариства, не є незалежним директором, призначена на строк три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду
Начальник вiддiлу. Посадова особа не надала своєї згоди на розкриття паспортних даних, розмiр пакета акцiй 0,00039%, непогашена судимiсть
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

