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.
Голова Правлiння

Лiсайчук Михайло Юрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонеране товарисво "Комплекс "Либiдський"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03039, м. Київ, Миколи Грiнченка, 18
4. Код за ЄДРПОУ
32768518
5. Міжміський код та телефон, факс
+38(044)529-60-90 +38(044)529-60-84
6. Електронна поштова адреса
vlad@ineko.com

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

2. Повідомлення опубліковано у*

80 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

motor-city.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

22.04.2016

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)

2

3

4

5

6

припинено
повноваження

Голова
Наглядової
ради

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«АВТОЦЕНТР «МОТОР
СIТI»

38910734

0.0011

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Комплекс "Либiдський» ( протокол № 15 вiд
22 квiтня 2016 р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Автоцентр "Мотор-Сiтi" (код
ЄДРПОУ: 38910734). Перебувало на посадi члена Наглядової ради Товариства з 25.11.2013 р., а на посадi Голови Наглядової ради Товариства з
29.04.2014р. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента становить -0.0011%, 920 шт. простих iменних акцiй.

22.04.2016

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Публiчне акцiонерне
товариство "Iнвестицiйна
енергетична компанiя
"IНЕКО"

22925945

0.0007

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Комплекс "Либiдський» ( протокол № 15 вiд
22 квiтня 2016 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Комплекс "Либiдський" (код
ЄДРПОУ: 22925945). Перебувало на посадi члена Наглядової ради Товариства з 25.11.2013 р., Частка, якою володiє в статутному капiталi
емiтента становить -0.0007%, 623 шт. простих iменних акцiй.
22.04.2016

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Публiчне акцiонерне
товариство "ЛАКМА"

00204625

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

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)
4

5

6

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Комплекс "Либiдський» ( протокол № 15 вiд
22 квiтня 2016 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "ЛАКМА" (код ЄДРПОУ: 00204625).
Перебувало на посадi члена Наглядової ради Товариства з 25.11.2013 р., Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента становить 0.0002%, 140 шт. простих iменних акцiй.
22.04.2016

обрано

Член
Наглядово
ради

Копилов Денис
Валерiйович

СО 255399
02.11.1999 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в
мiстi Києвi

0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Комплекс «Либiдський» (протокол № 15 вiд 22
квiтня 2016 року) обрано Члена Наглядової ради Копилова Дениса Валерiйовича, ( як представника акцiонера ПАТ «КНIФЗТ «IНЕКО РIАЛ
IСТЕЙТ» , код за ЄДРПОУ: 34714705) (паспорт серiї СО № 255399, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 02 листопаду
1999 р.). Обраний строком на 3 роки. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймає
посаду Голови Наглядової ради – Президента ПАТ «КНIФЗТ «IНЕКО РIАЛ IСТЕЙТ», Президента ТОВ «Iнвестицiйна група «IНЕКО». Частка,
якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,00 %, 0 шт. простих iменних акцiй.
22.04.2016

обрано

Член
Наглядової
ради

Бородинець Олена
Вiкторiвна

МЕ 069543
20.09.2002 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в
мiстi Києвi

0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Комплекс «Либiдський» (протокол № 15 вiд 22
квiтня 2016 року) обрано Члена Наглядової ради Бородинець Олену Вiкторiвну, ( як представника акцiонера ПIДIФ «ЦIФ» ТОВ «КУА
«IНЕКО-IНВЕСТ» , код за ЄДРПОУ: 21599716) (паспорт серiї МЕ № 069543, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 20
вересня 2002 р.). Обрана строком на 3 роки. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв
обiймає посаду Генерального директора ТОВ «КУА «IНЕКО-IНВЕСТ». Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,00 %, 0 шт.

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

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)

3

4

5

6

Член
Наглядової
ради

Людкевич Станiслав
Генрiхович

СН 166232
04.06.1996 Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi
Києвi

0.00

простих iменних акцiй.
22.04.2016

обрано

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Комплекс «Либiдський» (протокол № 15 вiд 22
квiтня 2016 року) обрано Члена Наглядової ради Людкевича Станiслава Генрiховича, ( як представника акцiонера ТОВ «АЦ Мотор-СIТI» , код
за ЄДРПОУ: 38910734) (паспорт серiї СН № 166232, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 04 червня 1996 р.). Обраний
строком на 3 роки. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймає посаду Вiцепредидента - Генерального директора ТОВ «Iнвестицiйна група «IНЕКО». Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,00 %, 0 шт.
простих iменних акцiй.

