
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова Правлiння       Лупiй Богдан Олександрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

05.04.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44 

4. Код за ЄДРПОУ 

21672206 

5. Міжміський код та телефон, факс 

044-277-50-00 044-277-50-01 

6. Електронна поштова адреса 

inf_emitenta@pfts.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.04.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 
  

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.pfts.ua в мережі Інтернет 
 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

04.04.2018 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Бакакiн Олександр 

Андрiйович  
0 

Зміст інформації: 

04.04.2018 року ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» отримало письмове повiдомлення вiд акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал» про замiну члена 

Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Бакакiна Олександра Андрiйовича, який був обраний на посаду члена Наглядової ради 

27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» як представник акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал» (згоди на розкриття 

паспортних даних посадовою особою не надано). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6-7 ст.53 Закону 

України «Про акцiонернi товариства» та п.12.6 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Особа перебувала на посадi з 27.12.2017 року по 

04.04.2018 року. 

04.04.2018 призначено 

Член 

Наглядової 

ради 

Бойко Юрiй Юлiйович  
 

0 

Зміст інформації: 

04.04.2018 року ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» отримало письмове повiдомлення вiд акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал» про замiну члена 

Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Бакакiна Олександра Андрiйовича обраного як представника акцiонера ПрАТ «Альтана 

Капiтал» на нового члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Бойка Юрiя Юлiйовича (згоди на розкриття паспортних даних 

посадовою особою не надано). Посадова особа призначена як представник акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал». Посадова особа не володiє 

часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у 

персональному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6-7 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.12.6 Статуту ПАТ 

«Фондова бiржа ПФТС». Посадову особу призначено з 04.04.2018 р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор. 

 


