
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       Вагiн Констянтин Олександрович 

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

  
М.П. 

 

23.02.2018 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Компанiя Ельба 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

08600, Василькiв, Володимирська,22 

4. Код за ЄДРПОУ 

31826636 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0444675310 0444675310 

6. Електронна поштова адреса 

moskovka.sveta@arktika.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 
  

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ledocool.com.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 

23.02.2018 
припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

ради 

Клiкун Юрiй 

Олексiйович 

-  

- 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Голова Наглядової ради Клiкун Юрiй Олексiйович (фiзична особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 23.02.2018 р.; володiє 0 

акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа 

володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа 

перебувала 4 роки та 10 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 

має. Причина припинення повноважень посадової особи: за власним бажанням згiдно поданої 

заяви; пiдстави для припинення повноважень (повноваження припиняються без прийняття 

рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента): на пiдставi частини 1 статтi 57 Закону 

України «Про акцiонернi товариства». Замiсть посадової особи, повноваження якої 

припиняються, нiкого не обрано. 

 


