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

Дочинець Вiталiй Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIОРИТМ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01033, м. Київ, вул Жилянська,31
4. Код за ЄДРПОУ
13678086
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)287-12-96 (044)289-97-02
6. Електронна поштова адреса
mioritm@emitents.net.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2017
(дата)

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

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

http://mioritm.emitents.net.ua/ua/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

26.04.2017
(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

25.04.2017

припинено
повноваження

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Реденська Ганна
Олексiївна

5

6
0.0277

Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIОРИТМ» (ПРОТОКОЛ № 22 вiд
25.04.2017р.) припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Реденської Ганни Олексiївни (згоди на розкриття паспортних даних не
надано). Пiдстава рiшення: пропозицiя члена Наглядової ради Товариства Мороз Ольги Валерiївни. Обґрунтування змiн у персональному
складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Реденська Г. О. володiє акцiями Товариства в розмiрi
0,0277%. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Особа перебувала на данiй посадi протягом 2-х рокiв.
25.04.2017

припинено
повноваження

член
Ревiзiйної
комiсiї

Мiщенко Андрiй
Вiталiйович

0

Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIОРИТМ» (ПРОТОКОЛ № 22 вiд
25.04.2017р.) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Мiщенка Андрiя Вiталiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не
надано). Пiдстава рiшення: пропозицiя члена Наглядової ради Товариства Мороз Ольги Валерiївни. Обґрунтування змiн у персональному
складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Мiщенко А. В. не володiє акцiями Товариства. Особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Особа перебувала на данiй посадi протягом 2-х рокiв.
25.04.2017

припинено
повноваження

член
Ревiзiйної
комiсiї

Тукмачов Олександр
Олександрович

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

Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIОРИТМ» (ПРОТОКОЛ № 22 вiд
25.04.2017р.) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Тукмачова Олександра Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних
не надано). Пiдстава рiшення: пропозицiя члена Наглядової ради Товариства Мороз Ольги Валерiївни. Обґрунтування змiн у персональному
складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Тукмачов О. О. не володiє акцiями Товариства. Особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Особа перебувала на данiй посадi протягом 2-х рокiв.
25.04.2017

обрано

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Реденська Ганна
Олексiївна

0.0277

Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIОРИТМ» (ПРОТОКОЛ № 22 вiд
25.04.2017р.) та рiшення Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIОРИТМ» (ПРОТОКОЛ № 5 вiд 25.04.2017р.)
обрано Голову Ревiзiйної комiсiї в особi Реденської Ганни Олексiївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) строком на 3 (три)
роки. Пiдстава рiшення: пропозицiя члена Наглядової ради Товариства Мороз Ольги Валерiївни. Обґрунтування змiн у персональному складi
посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Реденська Г. О. володiє акцiями Товариства в розмiрi 0,0277%.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала посади: директор ТОВ
«ПП «РАЛЕКС», директор ТОВ «ЕКСПО КОНСАЛТИНГ», заступник фiнансового директора ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ
«МIСЬКЖИТЛОБУД», заступник директора ТОВ «КОМПАНIЯ «IНВЕСТИЦIЙНИЙ ЦЕНТР».
25.04.2017

обрано

член
Ревiзiйної
комiсiї

Петечел Михайло
Васильович

0

Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIОРИТМ» (ПРОТОКОЛ № 22 вiд
25.04.2017р.) обрано члена Ревiзiйної комiсiї в особi Петечела Михайла Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) строком

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

на 3 (три) роки. Пiдстава рiшення: пропозицiя члена Наглядової ради Товариства Мороз Ольги Валерiївни. Обґрунтування змiн у
персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Петечел Михайло Васильович не володiє
акцiями Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала
посади: ТОВ «НОТ», юрист; ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКЖИТЛОБУД», юрист.
25.04.2017

обрано

член
Ревiзiйної
комiсiї

Савiна Олеся
Володимирiвна

0

Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIОРИТМ» (ПРОТОКОЛ № 22 вiд
25.04.2017р.) обрано члена Ревiзiйної комiсiї в особi Савiної Олесi Володимирiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) строком на
3 (три) роки. Пiдстава рiшення: пропозицiя члена Наглядової ради Товариства Мороз Ольги Валерiївни. Обґрунтування змiн у персональному
складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Савiна Олеся Володимирiвна не володiє акцiями
Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала посади: ТОВ
«БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКЖИТЛОБУД», помiчника керiвника.

