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  Назва уповноваженого органу емітента
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЦЕНТР "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К.", дата прийняття
акціонерів  Товариства рішення про
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-КОНВЕРТАЦІЙНИЙ
товариство з обмеженою відповідальністю
ТОВАРИСТВА "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
наступному складі: Голова комісії з припинення
комісії з припинення – Дворнікова Алла Петрівна
Інформація про посадову особу:  

Прізвище, ім’я та по батькові: Яриловець В
Паспортні дані: фізична особа не надала згоди
Повна назва посади, на яку призначено
"ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО
Частка, якою володіє в статутному капіталі
Обґрунтування змін: призначений на зазначену
ТОВАРИСТВА "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
19.04.2012 р. на виконання вимог частини
Строк на, який  призначено особу: до виконання
України. 

Особа немає непогашеної судимості за корисливі
Інші посади, які обіймала особа протягом
виконавчий директор. 

 

Інформація про посадову особу:  

Прізвище, ім’я та по батькові: Дворнікова
Паспортні дані: фізична особа не надала згоди
Повна назва посади, на яку призначено
"ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО
Частка, якою володіє в статутному капіталі
Обґрунтування змін: призначена на зазначену
ТОВАРИСТВА "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
19.04.2012 р. на виконання вимог частини
Строк на, який  призначено особу: до виконання
України. 

Особа немає непогашеної судимості за корисливі
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї
 

Особа, що вказана нижче підтверджує
відповідальність згідно законодавства: Голова
 

 

 

 

Голова комісії з припинення 

ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ

КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К."   

1. Загальні відомості 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО
"ФОНДОВИЙ Б

форма емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ЄДРПОУ емітента 22452796

Україна, 65033, м. Одеса, вул. Василя
факс емітента (0482) 34-

емітента zberigach@atrep.com.ua
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Відомості про зміну складу
2. Текст повідомлення 

органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових
ТОВАРИСТВА "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО

дата прийняття рішення: 19.04.2012 р., зміст рішення: У зв’язку з
про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." шляхом
відповідальністю -  обрати (затвердити) комісію з припинення 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
припинення – Яриловець В'ячеслав Вікторович, ідентифікаційний

Алла Петрівна, ідентифікаційний номер: 2637401802. 

Яриловець В'ячеслав Вікторович.         

надала згоди на розкриття паспортних даних. 

призначено – Голова комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ДЕПОЗИТАРНО-КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ФОНДОВИЙ Б
капіталі емітента – 0,0% (не володіє часткою в статутному капіталі

зазначену посаду за рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
частини 2 статті 105  ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. 

до виконання посадовою особою обов'язків обумовлених вимогами

за корисливі та посадові злочини. 

протягом своєї діяльності: спеціаліст депозитарного відділу, начальник

Дворнікова Алла Петрівна.         

надала згоди на розкриття паспортних даних. 

призначено – Член комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІО
ДЕПОЗИТАРНО-КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ФОНДОВИЙ Б
капіталі емітента – 0,0% (не володіє часткою в статутному капіталі
зазначену посаду за рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО

РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
частини 2 статті 105  ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. 

до виконання посадовою особою обов'язків обумовлених вимогами

за корисливі та посадові злочини. 

протягом своєї діяльності: бухгалтер, головний бухгалтер. 

підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення
законодавства Голова комісії з припинення Яриловець В'ячеслав Вікторович

                

емітента  

РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-

 

ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ 

ДЕПОЗИТАРНО-КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
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складу посадових осіб 

посадових осіб: Загальні збори акціонерів 

ДЕПОЗИТАРНО-КОНВЕРТАЦІЙНИЙ 

язку з прийняттям загальними зборами 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІВДЕННИЙ 

шляхом реорганізації (перетворення) у 

припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ЦЕНТР "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." у 

ідентифікаційний номер: 3068115538. Член 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

Б.А.Н.К.".  

статутному капіталі емітента); 

акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ЦЕНТР "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." від 

обумовлених вимогами чинного законодавства 

відділу, начальник депозитарного відділу, 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К.".  

статутному капіталі емітента); 

акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ЦЕНТР "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." від 

обумовлених вимогами чинного законодавства 

повідомлення, та визнає, що вона несе 

Вікторович 

          Яриловець В'ячеслав Вікторович   


