Додаток 1
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу ІІ)
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)
26/04/2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 26-04/19
(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)
Заступник Голови
Правління
(посада)

Щербак Ірина Володимирівна
(прізвище та ініціали керівника)

___________
(підпис)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “ІВЕКС КАПІТАЛ”.
2. Організаційно-правова форма акціонерне товариство.
3. Місцезнаходження 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7.
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 21600862.
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 590 54 54.
6. Адреса електронної пошти office@eavex.com.uа.
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
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,
ідентифікаційний код – 21676262, країна реєстрації – Україна, місцезнаходження – 03150, місто Київ,
вулиця Антоновича, будинок 51, офіс 1206, Свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених
надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (провадження діяльності з оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників фондового ринку) - реєстраційний номер DR/00001/APA,
дата включення до реєстру – 18 лютого 2019 року.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

eavex.com.uа
(адреса сторінки)

26.04.2019
(дата)

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

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

1

2

24.04.2019

припинено
повноваження

Посада*

3

Прізвище, ім’я, по Ідентифікаційний
Розмір частки в
батькові або
код юридичної особи
статутному
повне
капіталі емітента (у
найменування
відсотках)
юридичної особи
4

5

6

Голова
Міркевич Ірина
наглядової
Степанівна
ради

3104110846

0

Член
наглядової
ради

3089917852

0

24.04.2019

припинено
повноваження

Чурін Дмитро
Юрійович

24.04.2019

обрано

Голова
Міркевич Ірина
наглядової
Степанівна
ради

3104110846

0

24.04.2019

обрано

Член
наглядової
ради

3089917852

0

Чурін Дмитро
Юрійович

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Iвекс Капiтал» (Протокол № 35), далi —
Товариство, 24.04.2019 р. було прийнято рішення припинити повноваження голови та члена Наглядової ради
Товариства. Підстава – рішення загальних зборів акціонерів. Припинено повноваження:
- Голови наглядової ради Міркевіч Ірини Степанівни- не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має, перебувала на посадi 1 рік.
- члена наглядової ради Чуріна Дмитра Юрійовича - не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має, перебував на посадi 1 рік.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 24.04.2019 р. було прийнято рішення про обрання голови та членів
Наглядової ради Товариства. Було прийнято рішення: обрати строком на 3 роки Голову та члена Наглядової ради
Товариства:
1. Голова Наглядової ради – Міркевич Ірина Степанівна;
2. Член Наглядової ради - Чурін Дмитро Юрійович.
Підстава – рішення загальних зборів акціонерів. Обрано:
- Головою Наглядової ради –Міркевич Ірину Степанівну- не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, обрано строком на 3 роки, представник акціонера Яковенка Юрія Борисовича
(Україна), протягом останніх п’яти років займала посаду директора юридичного департаменту Товариства,
- членом Наглядової ради –Чуріна Дмитра Юрійовича - не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, обрано строком на 3 роки, представник акціонера Emerging Market Partners
Holding AG (Швейцарія), протягом останніх п’яти років займав посаду директора департаменту аналізу та досліджень
Товариства
__________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну
посаду.

