
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1. Загальні відомості 

 

 1.1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ  УКРАЇНА» 

 1.2. Організаційно-правова форма емітента: ТОВ 

 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35649564 

 1.4. Місцезнаходження емітента: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21 

    1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: Тел., факс: (044) 220-01-20, 220-16-25 

 1.6. Електронна поштова адреса емітента: Natalia.Khymenko@icu.ua 

 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://ib.icu.ua/company/documents.html 

 1.8. Вид  особливої  інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента. 

 

2. Текст повідомлення 

 

 08 січня 2013р. відповідно до рішення Загальних зборів учасників ТОВ «ІВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ  УКРАЇНА» (надалі – Товариство) (Протокол № 38 від 08.01.2013р.) у зв’язку із виробничою 

необхідністю відбулися наступні зміни у складі Ревізійної Комісії Товариства:  

Звільнено з посади Голови Ревізійної комісії ТОВ «ІВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ  УКРАЇНА»   

Черниша Володимира Юрійовича (на розкриття паспортних даних згода не надана). Термін перебування на 

посаді Голови Ревізійної комісії – 1 рік 11 місяців. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Звільнено з посади Члена Ревізійної комісії Товариства Хименко Наталію Миколаївну (на розкриття 

паспортних даних згода не надана). Термін перебування на посаді Члена Ревізійної комісії – 2 роки. Часткою 

у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має. 

Призначено на посаду Члена Ревізійної комісії Мельник Тетяну Олександрівну (на розкриття 

паспортних даних згода не надана). Строк дії повноважень – безстроково. Часткою у статутному капіталі 

Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа 

обіймає посаду спеціаліста відділу обліку операцій з цінними паперами. Раніше Мельник Тетяна 

Олександрівна обіймала посаду спеціаліста відділу по роботі з ІСІ ТОВ «КУА «Інвестиційний Капітал 

Україна». 

Призначено на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства Пасенюка Макара Юрійовича (на 

розкриття паспортних даних згода не надана). Строк дії повноважень – безстроково. Часткою у статутному 

капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова 

особа обіймає посаду Керуючого директора ТОВ «ІВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА». Раніше 

Пасенюк Макар Юрійович обіймав посаду Начальника відділу інвестиційних банківських послуг в 

Акціонерному Банку «ІНГ Банк Україна». 

На підставі рішення засідання Ревізійної комісії (протокол №3 від 08.01.2013р.) призначено на посаду 

Голови Ревізійної комісії Товариства Пасенюка Макара Юрійовича (на розкриття паспортних даних згода не 

надана). Строк дії повноважень – безстроково.  

3. Підпис 

 

 3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що містяться у 

повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

 

3.2. Директор ТОВ «ІВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ  УКРАЇНА» ____________  Стеценко К.В. 

                                                             (підпис)     (ініціали та прізвище керівника) 

 

                       

   09.01.2013р. 

                                                             (дата) 

  

 

http://ib.icu.ua/company/documents.html

