Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
11.11.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

5
(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)
Директор

Волощенко Володимир Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Прикарпатське експлуатацiйне пiдприємство»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79066, Львівська обл., м. Львiв, вул. Манастирського, 2А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
30204212
5. Міжміський код та телефон, факс
032 – 221 – 39 – 44 032 – 221 – 39 – 44
6. Адреса електронної пошти
tov.pep@gmail.com
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.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://pep.prat.lviv.ua/

11.11.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Дата
звільнено, обрано
вчинення
або припинено
дії
повноваження)
1

2

08.11.201
9

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)

3

4

5

6

-

0

Секретар
Наглядової Таранський Iгор Петрович
ради

Зміст інформації:
08.11.2019 року за рiшенням Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "Прикарпатське експлуатацiйне пiдприємство"
(Протокол №2 вiд 08.11.2019 року) на пiдставi ч. 2 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» достроково припинено повноваження
Секретаря Наглядової ради Товариства Таранського Iгора Петровича, у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови Наглядової
ради Гурського Анатолiя Миколайовича без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до п. 4 ч. 1 ст. 57 Закону України
«Про акцiонернi товариства». Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) - 0, частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0.
На посадi перебував з 23.04.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних
немає.
08.11.201
9

припинено
повноваження

член
Наглядової
ради

Куспiсь Богдан
Михайлович

-

0

Зміст інформації:
08.11.2019 року за рiшенням Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "Прикарпатське експлуатацiйне пiдприємство"
(Протокол №2 вiд 08.11.2019 року) на пiдставi ч. 2 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» достроково припинено повноваження
члена Наглядової ради Товариства Куспiся Богдана Михайловича, у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови Наглядової
ради Гурського Анатолiя Миколайовича без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до п. 4 ч. 1 ст. 57 Закону України
«Про акцiонернi товариства». Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) - 0, частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0.
На посадi перебував з 23.04.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних
немає.

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

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

08.11.201
9

припинено
повноваження

Ревiзор

Коцьо Iван Степанович

-

0

Зміст інформації:
08.11.2019 року за рiшенням Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "Прикарпатське експлуатацiйне пiдприємство"
(Протокол №2 вiд 08.11.2019 року) достроково припинено повноваження Ревiзора Товариства Коцьо Iваан Степановича. Розмiр пакета акцiй
(у вiдсотках) - 0, частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0. На посадi перебував з 23.04.2018 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.
08.11.201
9

обрано

член
Наглядової
ради

Коцьо Iван Степанович

-

0

Зміст інформації:
08.11.2019 року за рiшенням Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "Прикарпатське експлуатацiйне пiдприємство"
(Протокол №2 вiд 08.11.2019 року) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, членом
Наглядової ради Товариства обрано Коцьо Iвана Степановича. Термiн, на який обрано особу - 3 роки. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) - 0,
частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0. Особа є представником акцiонера - Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Актив». Попереднi посади: з 01.06.2005 р. по сьогоднiшнiй день, ТОВ "КУА "АКТИВ",
фiнансовий директор; Ревiзор Приватного акцiонерного товариства «Прикарпатське експлуатацiйне пiдприємство». Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.
08.11.201
9

обрано

Голова
Наглядової Таранський Iгор Петрович
ради

-

Зміст інформації:
08.11.2019 року за рiшенням Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "Прикарпатське експлуатацiйне пiдприємство"

0

Зміни (призначено,
Дата
звільнено, обрано
вчинення
або припинено
дії
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

(Протокол №2 вiд 08.11.2019 року) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, членом
Наглядової ради Товариства обрано Таранського Iгора Петровича; за рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 08.11.2019 року - обрано
Головою Наглядової ради. Термiн, на який обрано особу - 3 роки. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) - 0, частка, якою володiє особа в
статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0. Особа є представником акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Пiдприємство
«Росан – Цiннi Папери». Попереднi посади: Генеральний Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Пiдприємство «Росан – Цiннi
Папери», Секретар Наглядової ради ПрАТ "Прикарпатське експлуатацiйне пiдприємство". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.
08.11.201
9

обрано

Секретар
Наглядової
ради

Куспiсь Богдан
Михайлович

-

0

Зміст інформації:
08.11.2019 року за рiшенням Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "Прикарпатське експлуатацiйне пiдприємство"
(Протокол №2 вiд 08.11.2019 року) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, членом
Наглядової ради Товариства обрано Куспiся Богдана Михайловича, за рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 08.11.2019 року - обрано
Секретарем Наглядової ради. Термiн, на який обрано особу - 3 роки. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) - 0, частка, якою володiє особа в
статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0. Особа є представником акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з
управлiння активами «Актив». Попереднi посади: Керiвник Приватного Пiдприємства "ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ "БОГДАН КУСПIСЬ I
ПАРТНЕРИ", член Наглядової ради ПрАТ "Прикарпатське експлуатацiйне пiдприємство". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.
08.11.201
9

обрано

Ревiзор

Ардель Наталiя Євгенiвна

-

0

Зміст інформації:
08.11.2019 року за рiшенням Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "Прикарпатське експлуатацiйне пiдприємство"
(Протокол №2 вiд 08.11.2019 року) Ревiзором Товариства обрано Ардель Наталiю Євгенiвну. Термiн, на який обрано особу - 5 рокiв. Розмiр

Зміни (призначено,
Дата
звільнено, обрано
вчинення
або припинено
дії
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

пакета акцiй (у вiдсотках) - 0, частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0. Попереднi посади: з 2016 року - по
2018 рiк - молодший юрисконсульт Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пiдприємство "Росан-Цiннi Папери", з 2018 року Директор
департаменту правового забезпечення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пiдприємство "Росан-Цiннi Папери". Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає.

