
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. 

 

05.09.2018 

(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, мiсто Київ, вулиця Шовковична, 42-44 

4. Код за ЄДРПОУ 

21672206 

5. Міжміський код та телефон, факс 

+38 (044) 277-50-00 +38 (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 05.09.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 170 Вiдомостi НКЦПФР 06.09.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.pfts.ua в мережі Інтернет 06.09.2018 

 
(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 або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

04.09.2018 обрано 
Голова 

Правлiння  

Лупiй Богдан 

Олександрович  
0.1562 

Зміст інформації: 

04.09.2018р. вiдповiдно до пункту 12.3.8 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» 

прийнято рiшення про продовження строку повноважень (переобрання) Голови Правлiння ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Лупiя Богдана 

Олександровича на перiод з 05.09.2018 року по 05.09.2021 року включно, з урахуванням наступного: у випадку якщо станом на 05.09.2021 року 

з Головою Правлiння ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Лупiєм Б.О. уповноваженим органом ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» не буде прийнято 

рiшення про продовження або припинення повноважень Голови Правлiння, строк повноважень Голови Правлiння продовжується до моменту 

прийняття уповноваженим органом ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» рiшення щодо продовження строку дiї або вiдкликання (припинення) 

повноважень Голови Правлiння ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 

Лупiй Б.О. володiє часткою 0,1562% статутного капiталу емiтента. Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить Лупiю Б.О., становить 50 акцiй. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Лупiй Б.О. не має. Згода на розкриття паспортних даних не надавалась. 

Переобрання Голови Правлiння ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» зумовлено необхiднiстю продовження строку повноважень керiвника ПАТ 

«ФОНДОВА БIРЖА ПФТС».  

Iншi посади, якi Лупiй Б.О. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: член правлiння, посадова особа служби внутрiшнього аудиту, виконавчий 

директор, тимчасово виконуючий обов’язки Голови правлiння. 

04.09.2018 обрано 
член 

Правлiння 

Коломiєць Андрiй 

Анатолiйович  
0 

Зміст інформації: 

04.09.2018р. вiдповiдно до пункту 12.3.8 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» 

прийнято рiшення про переобрання члена Правлiння ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Коломiйця Андрiя Анатолiйовича на перiод з 05.09.2018 

року по 05.09.2021 року включно, з урахуванням наступного: у випадку якщо станом на 05.09.2021 року уповноваженим органом ПАТ 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або 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) 

1 2 3 4 5 6 

«Фондова бiржа ПФТС» не буде прийнято рiшення про продовження строку дiї або про припинення повноважень члена Правлiння ПАТ 

«Фондова бiржа ПФТС» Коломiйця А.А, строк його повноважень продовжується до моменту прийняття уповноваженим органом ПАТ 

«Фондова бiржа ПФТС» рiшення щодо продовження строку дiї або вiдкликання (припинення) повноважень Члена Правлiння ПАТ «Фондова 

бiржа ПФТС». 

Коломiєць А.А. не володiє часткою у статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на 

розкриття паспортних даних не надавалась. Переобрання члена Правлiння ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» зумовлено доцiльнiстю 

продовження строку його повноважень на вищевказаний перiод.  

Iншi посади, якi Коломiєць А.А. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Керiвник Управлiння по роботi з емiтентами, менеджер з органiзацiї 

торгiв, керiвник вiддiлу по роботi з учасниками ринкiв. 

 


