
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       Масонцев О.П. 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

17.03.2015   М.П.  
(дата) 

 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "АК-ТРАНС" 
2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  
3. Місцезнаходження 

04112, м.Київ, вул. Оранжерейна,1 
4. Код за ЄДРПОУ 

05475162 
5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 483-84-09 (044) 483-84-09 
6. Електронна поштова адреса 

ak-trans@yandex.ru 
 

 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.03.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення 50 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку 16.03.2015 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці www.ak-trans.pat.ua в мережі Інтернет 17.03.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 

рішення 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

11.03.2015 припинено 
повноваження 

Член 
Правлiння  

Новосад Святослв 
Володимирович  

 
посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних 
0.00085 

Зміст інформації: 

11 березня 2015 р. вiдбулося засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства “АК-ТРАНС”, на якому прийнято рiшення про 
змiну складу посадових осiб.  
Припинено повноваження Члена Правлiння Новосада Святослава Володимировича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Повноваження припинено за угодою сторiн. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента-0,00085%. Особi належить 30 акцiй 
номiнальною вартiстю 7,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi Члена 
Правлiння з 23.10.2013 р. по 11.03.2015 р. 

11.03.2015 призначено Член 
Правлiння 

Цiкота Сергiй 
Валерiйович 

 
посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних 
0.03658 

Зміст інформації: 

11 березня 2015 р. вiдбулося засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства “АК-ТРАНС”, на якому прийнято рiшення про 
змiну складу посадових осiб.  
Призначено на посаду Члена Правлiння Цiкоту Сергiя Валерiйовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє 
часткою у статутному капiталi 0,03658%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено в зв'язку зi 
звiльненням попередньої посадової особи. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: водiй. Посадову особу обрано 
термiном на чотири роки. Особi належить 1293 акцiй Товариства номiнальною вартiстю 323,25 грн. 
 


