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.
Генеральний директор

Ярош Геннадій Андрійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

03.11.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю) емітента
(Зміна складу посадових осіб емітента)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування
емітента
2. Організаційно-правова
форма
3. Місцезнаходження

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційцобудівельна група"
Товариство з обмеженою відповідальністю

4. Код за ЄДРПОУ

32486636

5. Міжміський код та
телефон, факс
6. Електронна поштова
адреса

0444696645 д/н

03127 Київ 40-річчя Жовтня ,100/2

д/н

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

06.11.2015

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
2. Повідомлення
опубліковано у*

(дата)

210 Бюлетень "Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено не має
на сторінці

© SMA

(дата)

в мережі 09.11.2015
Інтернет:

(адреса сторінки)

03.11.2015

05.11.2015

32486636

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення
дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано або
припинено повноваження)

Посада(*)

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

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)**
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.11.2015

звільнено

Генеральний
директор

Коноваленко Анатолій Іванович

СМ 315005 28.09.2000
Іванківський РВ
ГУМВС України в
Київській області

0,000

Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято <Збори учасників> 02.09.2015 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі <статті 36.1 Кодексу Закона про працю України, Заяви Коноваленко Анатолія Івановича від 3 вересня 2015 року,
протоколу №02/09-2015 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестеційно-Будівельна група" від 2 вересня 2015 року>.
Посадова особа Коноваленко Анатолій Іванович (паспорт: серія СМ номер 315005 виданий 28.09.2000 р. Іванківський РВ ГУМВС України в Київській області), яка
займала посаду Генеральний директор, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <10 років>.
<Якщо нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається.>

03.11.2015

© SMA

32486636

1

03.11.2015

2

призначено

3

4

Генеральний
директор

Ярош Геннадій Андрійович

5

СК 271998 06.09.1996
Києво-Святошинським
РВГУ МВС України в
Київській області

6

0,000

Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято <Збори учасників> 04.09.2015 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі <Заяви Яроша Геннадія Андрійовича від 1 вересня 2015 року, протокол №02/09-2015 Загальних Зборів
Учасників Товариства з Обмженою відповідальністью "Інвестиційно-будівельна група" від 2 вересня 2015 року>.
Посадова особа Ярош Геннадій Андрійович (паспорт: серія СК номер 271998 виданий 06.09.1996 р. Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області),
призначена на посаду Генеральний директор за сумісництвом.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: <3 роки>.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: <Директор з капітального будівництва ТОВ «Алекса Груп»>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <зазначення розміру пакета> акцій.
*Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

03.11.2015

© SMA

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

32486636

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційцо-будівельна група"
2. Код за ЄДРПОУ
32486636
3. Місцезнаходження
03127 Київ 40-річчя Жовтня ,100/2
4. Міжміський код, телефон та факс
0444696645 д/н
5. Електронна поштова адреса
д/н
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
не має
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави
2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Генеральний директор

Ярош Геннадій Андрійович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

03.11.2015
(дата)

03.11.2015

© SMA

32486636

