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.
тимчасово виконуючий
обов'язки директора

Мариненко Галина Олександрiвна

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

07.06.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНПРОФIЛЬ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
62801, Харкiвська обл., Печенiзький р-н, селище мiського типу Печенiги, вулиця Незалежностi,
будинок 3
4. Код за ЄДРПОУ
25186483
5. Міжміський код та телефон, факс
(05765) 6-13-08 (05765) 6-13-08
6. Електронна поштова адреса
info@finprofile.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.06.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№106(4394) "Бюлетень. Цiннi папери України" 09.06.2016
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

www.finprofile.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

10.06.2016
(дата)

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

5

06.06.2016

припинено
повноваження

директор

Башкова Вiкторiя
Вiкторiвна

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

6
0

Зміст інформації:
За Рiшенням Президента ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIНПРОФIЛЬ" (далi Товариство) № 1 вiд 06.06.2016р.вiдбулись
змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме:
-на пiдставi заяви про звiльнення за згодою сторiн вiдкликано з посади директора Товариства Башкову Вiкторiю Вiкторiвну 06.06.2016р.
Башкова В.В. на посадi директора Товариства перебувала з 26.02.2014 року, часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Наглядова рада створюється у Товариствi у формi одноосiбного представника акцiонера, який є за посадою Президентом.
06.06.2016

обрано

тимчасово
виконуючий
обов'язки
директора

Мариненко Галина
Олександрiвна

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

0

Зміст інформації:
За Рiшенням Президента ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIНПРОФIЛЬ" (далi Товариство) № 1 вiд 06.06.2016р.вiдбулись
змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме:
обрано тимчасово виконуючим обов'язки директора Товариства Мариненко Галину Олександрiвну строком з 07.06.2016р. до обрання
директора Товариства. Мариненко Г.О. протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду фiнансового директора Товариства, часткою у
статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Наглядова рада створюється у Товариствi у формi одноосiбного представника акцiонера, який є за посадою Президентом.

