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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКОЕНЕРГІЯ»

Шановні акціонери, у відповідності до п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні 
товариства», п. 10.5 Статуту ПрАТ «Екоенергія» та на підставі рішення засідання На-
глядової ради  від «23» грудня 2013 р., ПрАТ «Екоенергія» (Товариство) повідомляє 
про скликання позачергових загальних зборів акціонерів. Позачергові загальні збори 
акціонерів відбудуться «14» січня 2014 року о десятій годині за адресою: Україна, 
94202, Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Вокзальна, 30, приміщення АБК Товариства, 
2-й поверх, конференц-зал.

Порядок денний:
Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів ак-1. 

ціонерів, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Еко-
енергія».

Про схвалення договору позики на суму 105 000 000,00 доларів США, укладено-2. 
го Товариством з Компанією Margit Holdings Limited.

Про схвалення укладеного Товариством договору щодо договірного списання 3. 
коштів з Компанії Margit Holdings Limited та ПАТ «Акціонерний Комерційний 
Промислово-Інвестиційний Банк».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чин-
ного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, можна ознайомитись у робочі 
дні (понеділок - п’ятниця) з 08-00 год. до 16-30 год. за адресою: Україна, Луганська обл., 
м. Алчевськ, вул. Вокзальна,30, приміщення АБК ПрАТ «Екоенергія», 2-ий  поверх. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з  
документами – тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора Машир 
Сергій Якович.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів буде здійснюватись за міс-
цем проведення зборів у день проведення зборів з 09:15 год. до 09:45 год., згідно із 
зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів ПрАТ «ВДЦП» (переліком  ак-
ціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах) на дату прове-
дення позачергових Загальних зборів - 14.01.2014 р. 

Довідки за телефоном: (06442)7-42-41.
Тимчасово виконуючий обов’язки 
Генерального директора ПрАТ «Екоенергія»                         Машир Сергій Якович 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИєМСТВО 

«ПОЛІМІНЕРАЛ» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Стебницьке 

гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05762281
1.4. Місцезнаходження емітента: Львівська область, м. Стебник, 82172, вул. Дрого-

бицька,127.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (3244) 40214
1.6. Електронна поштова адреса емітента: ivanyuk@fingaz.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: http://05762281.smida.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Вiдповiдно до Протоколу № 1 засідання наглядової ради ПАТ «Стебницьке гірничо-
хімічне підприємство «Полімінерал» від 26.12.2013 року, надісланого супровідним лис-
том Управління корпоративних прав держави Фонду державного майна України №31-4-367 
від 27.12.2013 року, було прийнято рішення: припинити дію контракту від 22.11.2013 року 
з головою правління ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» Яков-
лєвим М.І. на підставі поданої ним заяви про звільнення з посади з 31.12.2013 року за 
власним бажанням, у зв’язку з виходом на пенсію та відповідно до пунктів  8.76.10 та 
8.127 Статуту ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», обрати тим-
часово виконуючим обов’язки голови правління ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підпри-
ємство «Полімінерал» Оринчака Сергія Івановича з 01.01.2014 року до проведення пер-
ших загальних зборів акціонерів ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство 
«Полімінерал».

Яковлєв Микола Іванович не володіє часткою у статутному капіталі емітента, не має 
судимості, в тому числi непогашеної за корисливi та посадовi злочини.

Оринчак Сергій Іванович не володіє часткою у статутному капіталі емітента, не має 
судимості, в тому числi непогашеної за корисливi та посадовi злочини.

Згода на розкриття паспортних даних вищевказаних осіб не надана.
3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

3.2. Голова Правління                  Яковлєв М.І. 30.12.2013 року

ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ»
Загальними зборами учасників ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» 27 грудня 2013 

року було прийнято рішення (Протокол № 46/2013 від 27.12.2013 року) про ліквідацію ЗА-
КРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «КЛАСИЧНИЙ» 

(надалі – Фонд) у зв`язку з ліквідацією строкового фонду до закінчення строку, встановлено-
го регламентом Фонду. Кредитори Фонду можуть звернутись до Ліквідаційної комісії Фонду 
за адресою: 01004, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 11, кім. 205; тел. (044) 206-45-77 з 
вимогою про погашення заборгованості протягом 2 місяців з моменту публікації повідомлен-
ня про ліквідацію Фонду.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1–4, 2–8 січня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНРОСТБАНК» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

1.Загальні відомості.
1.1.Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНРОСТБАНК» 

1.2.Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 1.3.Іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14366762. 1.4.Місцезнаходження : Україна, проспект 
Академіка Глушка, будинок 13, м. Одеса, Київський район, Одеська область, 65104  1.5. Між-
міський код, телефон та факс емітента:  (048)717-55-25 1.6.Електронна поштова адреса 
емітента: info@frb.com.ua 1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації : www.frb.com.ua 1.8.Вид особливої інформації : 
Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій АТ «ФІНРОСТ-
БАНК».

2. Текст повідомлення
АТ «ФІНРОСТБАНК» повідомляє про те, що 30.12.2013 р. розмір  пакету  акцій одного 

власника – фізичної особи, збільшився  з 47,0834 % до 50,0000% відповідно. 
3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Голова Правління 
АТ «ФІНРОСТБАНК» ______________________________________ А.С.Іванічев

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1.  Загальні відомості
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

"ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД"
Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24089818 
Місцезнаходження емітента: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 3
Міжміський код, телефон та факс емітента тел. (044) 499 22 89, факс (044) 499 22 89
Електронна поштова адреса:  ob@pjs.kiev.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформаціїї

http://www.pjs.com.ua/ru/o-kompanii/
info-emit/osobaya.html

Вид особливої інформації Повідомлення про прийняття рішення про 
розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 25 відсотків статутного капіталу 
від 27.12.13 (серія Q)

2. Текст повідомлення
На засiданнi Наглядової Ради АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (надалi – Емiтент) 27.12.2013р. 

прийнято рiшення (Протокол б/н) здiйснити вiдкрите (публiчне) розмiщення цiльових 
облiгацiй в кiлькостi 496 267 штук на загальну суму 44 326 568,44 грн. (сорок чотири міль-
йони триста двадцять шість тисяч п’ятсот шістдесят вісім  грн. 44  коп.).) серiя Q iменнi, 
цiльовi, забезпеченi номiнальною вартiстю 89,32 грн. (вісімдесят дев’ять грн. 32 коп.). Фор-
ма iснування iменних цiльових облiгацiй – бездокументарна. Розмiщення емiтованих 
облiгацiй здiйснюється без залучення андеррайтера через органiзатора торгiвлi та 
вiдбуватиметься за адресою: Публiчне акцiонерне товариство «Київська мiжнародна фон-
дова бiржа» 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п’ятий поверх). Спiввiдношення 
кiлькостi облiгацiй Емiтента, що розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Емiтента ста-
новить 25329,5 %. Спiввiдношення загальної кiлькостi облiгацiй Емiтента в обiгу до розмiру 
статутного капiталу Емiтента становить 78857,1%. Станом на 27.12.2013 р. знаходяться в 
обiгу облiгацiї Емiтента серiї D, Е, К, N, L, O. Iнформацiя про права, якi отримують власники 
облiгацiй, що розмiщуються: а) при погашенні облігацій серії Q, за наявності чинного Дого-
вору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, умови якого виконано власником обліга-
цій, отримати у власність квартиру загальною площею, що відповідає кількості облігацій 
(одна облігація надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі об-
раної квартири у секції 1.1 (ІІ черга) житлового будинку з об’єктами громадського обслуго-
вування, офісними приміщеннями та підземною автостоянкою (ІІІ черга)  на вул. Ревуцько-
го, 9 у Дарницькому районі м. Києва, який зазначений у відповідному Договорі про участь у 
будівництві об’єкту нерухомості; б) інші права, встановлені Проспектом емісії облігацій та 
чинним законодавством. Порядок оплати облігацій: оплата вартості облігацій при розмі-
щенні облігацій, здійснюється протягом строку розміщення облігацій відповідно до укладе-
ного договору купівлі-продажу облігацій (біржовому контракті), шляхом перерахування  
грошових коштів в національній валюті України (резидентами та нерезидентами) на поточ-
ний рахунок Емітента № 26008301000401 в АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377. Мета 
розмiщення облiгацiй та напрями використання отриманих коштiв: Напрями використання: 
Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані в повному обсязі 
для здійснення господарської діяльності Товариства з фінансування будівництва секції 1.1 
(ІІ черга) житлового будинку з об’єктами громадського обслуговування, офісними примі-
щеннями та підземною автостоянкою (ІІІ черга) на вул. Ревуцького, 9 у Дарницькому районі 
м. Києва відповідно до умов емісії. Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, 
залученi вiд розмiщення облiгацiй, для покриття своїх збиткiв вiд господарської дiяльностi 
у разi їх виникнення, а також для формування i поповнення статутного капiталу Емiтента. 
Голова та члени Наглядової Ради Емiтента не мають намiру придбавати облiгацiї Емiтента, 
що розмiщуються. Можливiсть обмiну облiгацiй Емiтента на власнi акцiї Емiтента не перед-
бачена. Повiдомлення про розмiщення облiгацiй Емiтента буде здiйснене шляхом 
опублiкування зареєстрованого проспекту емiсiї облiгацiй у повному обсязi в офiцiйному 
друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, 

та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. 
Голова правлiння _______________________________________ А.Р.Каграманян 
                                                                (пiдпис)                                  М.П. 27.12.2013р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕАТРАЛЬНЕ»
(код за ЄДРПОУ: 21567202, місцезнаходження: м.Київ, вул. Богдана Хмельницько-

го, 30/10) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться  
07 лютого 2013 року о 10.00 год. у приміщенні бухгалтерії за адресою: м. Київ,  
вул. Богдана Хмельницького, 30/10. Реєстрація акціонерів та їх представників прово-
диться з 09.00 до 09.45 за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 234-82-83.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
03 лютого 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії. Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 

вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення. 

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, 
в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. вул. Богдана Хмельницького, 30/10 
(бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. 
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Ди-
ректор – Логвиненко Людмила Миколаївна. Пропозиції щодо Порядку денного За-
гальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необ-
хідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також 
повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом 

Директор – Л.М. Логвиненко

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПАНСІОНАТ «ПРИБЕРЕЖНИЙ» 

(надалі - Товариство)
(98654, АР Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вул. М.Тореза, 5)

Запрошуємо Вас взяти участь у позачергових Загальних зборах акціонерів. 
місце проведення Загальних зборів:  АР Крим, м. Ялта, смт. Відрадне,  

вул. М. Тореза, 5, корпус № 8, конференц-зал, 1-й поверх;
дата та час проведення Загальних зборів – 10 лютого 2014 року о 13 год. 00 хв.; 
час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 12 год. 30 хв.; 
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 13 год. 

00 хв.; 
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних збо-

рах: 24 год. 00 хв. 04 лютого 2014  року. 
Перелік питань, які виносяться на голосування Загальних зборах акціонерів:

Обрання лічильної комісії1. 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом 2. 

приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 
додаткових внесків.

Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Товариства.3. 
Прийняття рішення про затвердження проспекту емісії акцій при приватному 4. 

розміщенні додаткових акцій Товариства.
Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, яко-5. 

му надаються повноваження:
а) затвердження результатів реалізації акціонерами Товариства свого переваж-

ного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
б) прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій;
в) затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про резуль-

тати приватного розміщення акцій.
Додаткова емісія акцій проводиться з метою поповнення обігових коштів, під-

вищення фінансової стабільності, забезпечення подальшого розвитку. Збільшен-
ня статутного капіталу здійснюється шляхом додаткового випуску простих імен-
них акцій документарної  форми випуску існуючої номінальної вартості. 
Пропонується збільшення статутного капіталу до 36 135 246,39 грн.

Додатково випускається 1732780639 простих іменних акцій номінальною вар-
тістю 0.01 грн. кожна на загальну вартість 17 327 806,39 грн.

Для участі у зборах  при собі необхідно мати:
-  паспорт або інший документ з фотокарткою, що посвідчує особу;
-  довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства у 

випадку, якщо Ви не зможете бути особисто присутніми на зборах та уповноважу-
єте представляти Ваші інтереси на зборах іншу особу. 

З матеріалами щодо підготовки та проведення Загальних Зборів акціонерів 
ви можете  ознайомитися за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Відрадне,  
вул. М. Тореза, 5, адміністративний корпус з понеділка по четвер з 9-00 по 16-00 
(обідня перерва з 13-00 по 14-00) за попереднім записом по тел. (0654) 33-69-71. 
У день ознайомлення при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами  - юрис-
консульт Махаринський Дмитро Миколайович (тел. 050-424-91-50).
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повна назва емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Старокиївський банк»  
Організаційно – правова форма - Публічне акціонерне товариство  Індетифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента – 19024948  Місце знаходження емітента 01033, м. Київ вул. Микільсько-
ботанічна, 6/8  Міжміській код, телефон та факс емітента (044) 234-31-00  Електронна пош-
та адреса емітента main@oldbank.com   Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовуються емітентом для розкриття інформації – oldbank.com  Вид особливої інфор-
мації – Про зміни посадових осіб емітента.

Рішенням Спостережної ради ПАТ «Старокиївський банк» вiд 31.12.2013р. (Протокол  
№ 18) прийнято рішення про зміни в складi посадових осiб Банку, а саме:

- переведення Артющенко Олега Миколайовича з посади в. о. Головного бухгалтера на 
посаду начальник Управління внутрішнього аудиту. Паспортнi данi Артющенко О.М.( серія 
НС № 052485, видано 28.12.1995р. Камянським РВУМВС України в Черкаській обл.). 

Пiдстава призначення – заява Артющенко О.М. від 31.12.2013р. Наказ № 99 – ОС від 
31.12.2013р. 

Артющенко О.М. часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
Попередні посади: інспектор пожежно-режимного контролю, науковий співробітник, 

головний державний податковий ревізор, інспектор податкової служби, старший держав-
ний податковий ревізор-інспектор, головний державний податковий ревізор. 

У банкiвськiй сферi: ПАТ «Укрсоцбанк» - головний аудитор СВА; ПАТ «Альфа банк» - 
старший аудитор ДВА; ПАТ «БМ банк» - головний аудитор УВА; ПАТ «Старокиївський банк» - 
начальник управління внутрішнього аудиту, в. о. Головного бухгалтера.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
- переведення Пугач Лариси Михайлівни з посади заступника головного бухгалтера-

начальника обліково-операційного Управління, на посаду виконуючого обов’язки головного 
бухгалтера Банку. Паспортнi данi Пугач Л.М.( серія СО № 212752), видано 26.08.1999р. Ва-
тутінським РУГУ МВС України в м. Києві). 

Попереднi посади: інженер-програміст, інженер-програміст 2 категорії, інженер-
програміст 1 категорії.У банківській сфері: АБ «Старокиївський банк» - операціоніст 2 кате-
горії, операціоніст 1 категорії, економіст обліково-операційного відділу, заступник головно-
го бухгалтера-начальник обліково-операційного Управління.

Пiдстава нового призначення – заміщення вакантної посади. Наказ № 99 – ОС від 
31.12.2013р. Пугач Л.М. призначено на посаду в.о. Головного бухгалтера ПАТ «Старокиїв-
ський банк» терміном до затвердження НБУ.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Пугач Л.М. часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідо-

млення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
Голова Правління
ПАТ«Старокиївський банк»                                            Яременко Юрій Віталійович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮГЦЕМЕНТ» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ЮГцемент» 
Організаційно правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00293031
Місцезнаходження емітента: 57113, Миколаївська область, Миколаївський район, 

смт.Ольшанське, вул.Промислова, 9
Міжміський код, телефон та факс: (0512) 59-45-01, факс - (0512) 51-68-30
Електронна поштова адреса: Olga.Potashewa@dyckerhoff.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/00293031
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення:
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Звільнено 01 січня 2014 р. з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ЮГцемент» – пана 

Д-ра Лозе Крістіана Петера Отто, громадянина Німеччини (паспорт № 357101552, вида-
ний 11.07.2006 р. посольством Німеччини в м. Києві) на підставі його заяви про добро-
вільну відставку члена Наглядової ради від 17.10.2013 р. (зареєстрована за вхідн. № 1954 
від 12.11.2013 р.).

Повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «ЮГцемент» припинені на підставі під-
пункту 1 ч.2. п.1. ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.  
№ 514-VІ (з наступними змінами та доповненнями) достроково з 01.01.2014 р. та припи-
нено дію укладеного з ним цивільно-правового договору від 26.02.2013 р. достроково з 
01.01.2014 р.

Пан Д-р Лозе Крістіан Петер Отто перебував на посаді Голови Наглядової ради з 
26.02.2013 р. (Протокол Загальних чергових зборів акціонерів ПАТ «ЮГцемент» № 23 від 
26.02.2013 р.).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Акціями товариства не володіє.
З 02 січня 2014 р. посада Голови Наглядової ради ПАТ «ЮГцемент» вакантна. Нова 

особа на посаду Голови Наглядової ради буде призначена на загальних зборах акціонерів 
ПАТ «ЮГцемент», які відбудуться в 2014 році. 

Звільнено 01 січня 2014 р. з посади Члена Наглядової ради ПАТ «ЮГцемент» – пана 
Зоннабенда Фолькера, громадянина Німеччини (паспорт С5RCF 5105070М2101277, ви-
даний 28.01.2011 р. Органом мiсцевого самоврядування м.Кидрих, Нiмеччина) на підставі 
його заяви про добровільну відставку члена Наглядової ради від 18.10.2013 р. (зареєстро-
вана за вхідн. № 1955 від 12.11.2013 р.).

Повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «ЮГцемент» припинені на підставі підпункту 1 
ч.2. п.1. ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VІ (з 
наступними змінами та доповненнями) достроково з 01.01.2014 р. та припинено дію укла-
деного з ним цивільно-правового договору від 26.02.2013 р. достроково з 01.01.2014 р.

Пан Зоннабенд Фолькер перебував на посаді Члена Наглядової ради з 26.02.2013 р. 
(Протокол Загальних чергових зборів акціонерів ПАТ «ЮГцемент» № 23 від 26.02.2013 р.).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Акціями товариства не володіє.
З 02 січня 2014 р. посада Члена Наглядової ради ПАТ «ЮГцемент» вакантна. Нова 

особа на посаду Члена Наглядової ради буде призначена на загальних зборах акціонерів 
ПАТ «ЮГцемент», які відбудуться в 2014 році. 

Генеральний директор 
ПАТ «ЮГцемент»                                 Петренко Федір Миколайович, 08 січня 2014 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ 
“НiКО”

Додаток 14 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"НIКО"
1.2. Організаційно-правова форма емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю                                                             
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

20390397

1.4. Місцезнаходження емітента 86117  м. Макiївка вул. Енгельса, б. 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(062)341-46-41 (062)341-46-42

1.6. Електронна поштова адреса емітента office@nikopharm.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.nikopharm.com.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

2. Текст повідомлення
Наказом Директора Товариства вiд 30.12.2013 р. Широков Олег Анатолiйович звiльнений 

з посади Головного бухгалтера  за власним бажанням. Особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Особа часткою в Статуному капiталi Товариства  не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Головно-
го бухгалтера особа перебувала протягом 29 днiв. Наказом Директора Товариства вiд 
30.12.2013 р.  Яригiна Лiлiя Олексiївна призначена з 31.12.2013 р. Виконуючим об'овязки 
Головного бухгалтера. Особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних 
даних. Особа часткою в статуному капiталi  Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Особа призначена виконуючим об'овязки Головно-
го бухгалтера до призначення Головного бухгалтера . Протягом своєї дiяльностi особа зай-
мала наступнi посади:   штукатур-маляр, iнспектор планового вiддiлу,  iнженер з тех.плану-
вання, головний бухгалтер, iнженер - екномiст, головний бухгалтер, головний бухгалтер, 
головний бухгалтер, головний бухгалтер, головний бухгалтер, бухгалтер,  головний бухгал-
тер, застпуник директора з фiнансiв 

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Лисицький Андрiй Георгiйович

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

НАГЛЯДОВА РАДА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕшНЛ»

(Місцезнаходження товариства: м. Київ, 01021, Кловський узвіз, 10)
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл» 

відбудуться 08 лютого 2014 року о 11 годині за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 10.  По-
чаток реєстрації представників акціонерів о 10-00, закінчення реєстрації о 10-45. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом 
на 24 годину 03 лютого 2014 року. 

Порядок денний
1.Обрання членів Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, прийняття рішень з пи-

тань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження звіту ревізора стосовно діяльності ПрАТ «Україна Футбол Інтер-

нешнл» у 2013 році.
3. Про результати роботи правління та колективу ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл» в 

цілому, щодо виконання бюджету Товариства, який був погоджений Загальними зборами 
акціонерів 30 березня 2013 року (Протокол № 12). Про затвердження фінансового звіту 
ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл» за 2013 рік і балансу товариства станом на 31 грудня 
2013 року.

4. Про списання збитків ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл» і розподіл прибутку серед 
акціонерів, а також виплату дивідендів за 2013 рік.

5. Про бюджет (план надходжень та витрат) ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл» на  
2014 рік.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Для участі у чергових загальних зборах акціонерів представникам акціонерів необхідно 

мати документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене у встановленому порядку.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного, за адресою м. Київ, провулок Лабораторний, 7А. кім. № 313 у ро-
бочі дні з 10 до 18 год, відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Черкасова Ольга Михайлівна (тел. 044-521-05-12).

Відповідальний секретар наглядової ради                                               Черкасова О.М.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
30531566
1.4. Місцезнаходження емітента 
04209 м.Київ Богатирська,9
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
044 412-69-42 044 413-39-42
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
finance_dok7@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 
dok7.pat.ua
1.8. Вид особливої інформації  
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних збо-

рів №1 від 30.12.2013 р.
Посадова особа Мартинюк Станіслав Михайлович (паспорт: серія СН номер 846977 вида-

ний 26.06.1998 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Голова На-
глядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 8 місяців.
Новий склад Наглядової ради обрано позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Рішення про звільнення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних збо-

рів акціонерів №1 від 30.12.2013 р. 
Посадова особа Варицька Людмила Михайлівна (паспорт: серія СО номер 478382 виданий 

19.09.2000 р. Харківським РУ ГУ УМВС України в м Києві), яка займала посаду Заступник голо-
ви  Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 8 місяців.
Новий склад Наглядової ради обрано позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Рішення про звільнення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних збо-

рів акціонерів №1 від 30.12.2013 р.
Посадова особа Борисенко Ганна Іванівна (паспорт: серія МЕ номер 355598 виданий 

25.12.2003 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Секретар 
Наглядової Ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 8 місяців.
Новий склад Наглядової ради обрано позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Рішення про звільнення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних збо-

рів № 1 від 30.12.2013 р.
Посадова особа Подлужна Марія Феліксівна (паспорт: серія СО номер 517915 виданий 

20.02.2001 р. Харківським  РУ ГУ МВС  України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядо-
вої ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 8 місяців.
Новий склад Наглядової ради обрано позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Рішення про звільнення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 30.12.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних збо-

рів № 1 від 30.12.2013 р.
Посадова особа Мартинюк Лідія Миколаївна (паспорт: серія СН номер 232394 виданий 

25.06.1996 р. Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової 
ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 8 місяців.
Новий склад Наглядової ради обрано позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Рішення про звільнення прийнято позачерговими Загальними зборами 30.12.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних збо-

рів акціонерів № 1 від 30.12.2013 р.
Посадова особа Акціонерне товариство Холдінгова компанія «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ 

23527052), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 25%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:1 рік 8 місяців.
Новий склад Наглядової ради обрано позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Рішення про звільнення прийнято позачерговими Загальними  зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних збо-

рів акціонерів № 1 від 30.12.2013 р.
Посадова особа Борисенко Іван Семенович (паспорт: серія СН номер 360040 виданий 

10.12.1996 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України), яка займала посаду Член Наглядової ради, 
звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 8 місяців.
Новий склад Наглядової ради обрано позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Рішення про призначення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних 

зборів акціонерів № 1 від 30.12.2013 р.
Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю «АММА КБ» (код ЄДРПОУ 

34352921 ), призначена на посаду Член Наглядової ради в особі належним чином оформлено-
го представника Мартинюка Станіслава Михайловича.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 68,0301%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: -
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10323805 акцій.
Мартинюк Станіслав Михайлович ( паспорт СН номер 846977 виданий 26.06.1998 р. Пе-

черським РУ ГУ МВС України в м. Києві), діє на підставі довіреності № 63 від 30.12.2013 р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00%
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності : президент Асоціації «Солстрой-

плюс».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних 

зборів акціонерів № 1 від 30.12.2013 р.
Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю «АММА КБ» (код ЄДРПОУ 

34352921), призначена на посаду Член Наглядової ради в особі належним чином оформлено-
го представника Варицької Людмили Михайлівни.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 68,0301%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: -
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10323805 акцій.
Варицька Людмила Михайлівна (паспорт серія СО номер 478382 виданий 19.09.2000 р. 

Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві),діє на підставі довіреності № 63 від 30.12.2013 р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00 %
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності : заступник директора з охоро-

ни праці та пожежної безпеки ПАТ «Деревообробний комбінат №7»
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних 

зборів № 1 від 30.12.2013 р.
Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю «АММА КБ» (код ЄДРПОУ 

34352921), призначена на посаду Член Наглядової ради в особі належним чином оформлено-
го представника Борисенко Ганни Іванівни.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 68,0301%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: -
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10323805 акцій.
Борисенко Ганна Іванівна ( паспорт серія МЕ номер 355598 виданий Шевченківським РУ  

ГУ МВС України в м. Києві 25.12.2003 р.), діє на підставі довіреності № 63 від 30.12.2013р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00 %
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності : особа не надала згоди на роз-

криття інформації.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних 

зборів акціонерів № 1 від 30.12.2013.
Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю «АММА КБ» (код ЄДРПОУ 

34352921), призначена на посаду Член Наглядової ради, в особі належним чином оформлено-
го представника Мартинюк Лідії Миколаївни.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 68,0301%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7» 
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Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: -
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10323805 акцій.
Мартинюк Лідія Миколаївна (паспорт серія СН номер 232394 виданий 25.06.1996 р. Печер-

ським РУ ГУ МВС України в м. Києві), діє на підставі довіреності № 63 від 30.12.2013 р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00%
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності :директор загальноосвітньої 

школи № 63 м. Києва
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних 

зборів № 1 від 30.12.2013 р.
Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю «АММА КБ» (код ЄДРПОУ 

34352921), призначена на посаду Член Наглядової ради в особі належним чином оформлено-
го представника Борисенко Івана Семеновича.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 68,0301%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: -
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10323805 акцій.
Борисенко Іван Семенович (паспорт серія СН номер 360040 виданий 10.12.1996 р. Дні-

провським РУ ГУ МВС України в м. Києві), діє на підставі довіреності № 63 від 30.12.2013 р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00%
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності : директор ТОВ «Перший труб-

ний завод»
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних 

зборів акціонерів № 1 від 30.12.2013.
Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю «АММА КБ» (код ЄДРПОУ 

34352921 ), призначена на посаду Член Наглядової ради в особі належним чином оформлено-
го представника Подлужної Марії Феліксівни.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 68,0301%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: -
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10323805 акцій.
Подлужна Марія Феліксівна (паспорт серія СО номер 517915 виданий 20.02.2001 року 

Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), діє на підставі довіреності № 63 від 30.12.2013 р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00%
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності : заступник генерального ди-

ректора з питань планування, економіки та аналізу ПАТ «Трест Київспецбуд».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі :0 акцій.
Рішення про призначення прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 

30.12.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних 

зборів акціонерів № 1 від 30.12.2013 р.
Посадова особа Акціонерне товариство Холдингова компанія «Київміськбуд» (Код  

ЄДРПОУ 23527052 ), призначена на посаду Член Наглядової ради в особі належним чином 
оформленого представника Жука Андрія Костянтиновича.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 25%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки .
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: -
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3793841 акція.
Жук Андрій Костянтинович ( паспорт серія СО номер 329 604 виданий 18.02.2000 р. 

Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві), діє на підставі довіреності № 3357/0/2-12 від 
14.05.2012 р.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00%
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інші посади, які обіймала особа на протязі своєї діяльності : особа не надала згоди на 
розкриття цієї інформації.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової Ради 30.12.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради 

№ 1 від 30.12.2013 р.
Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю «АММА КБ» (код ЄДРПОУ 

34352921), призначена на посаду Голова Наглядової ради, в особі належним чином оформле-
ного представника Мартинюка Станіслава Михайловича.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 68,0301%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: -
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10323805 акцій.
Мартинюк Станіслав Михайлович (паспорт серія СН номер 846977 виданий 26.06.1998 р. 

Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві ), діє на підставі довіреності № 63 від 30.12.2013 р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00%
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності : президент Асоціації «Солстрой-

плюс»
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято на засідані Наглядової ради 30.12.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради 

№ 1 від 30.12.2013 р.
Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю «АММА КБ» (код ЕДРПОУ 

34352921 ), призначена на посаду Заступник Голови Наглядової ради в особі належним чином 
оформленого представника Варицької Людмили Михайлівни.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 68,0301%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу:3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: -
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10323805 акцій
Варицька Людмила Михайлівна (паспорт серія СО номер 478382 виданий 19.09.2000 р. 

Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), діє на підставі довіреності № 63 від 30.12.2013 р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00%
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності : заступник директора з охоро-

ни праці та пожежної безпеки ПАТ «Деревообробний комбінат №7»
Розмір пакета акцій емітента, що належать цій особі : 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової ради 30.12.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради 

№ 1 від 30.12.2013 р.
Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю «АММА КБ» (код ЕДРПОУ 

34352921 ), призначена на посаду Секретар Наглядової ради в особі належним чином оформ-
леного представника Борисенко Ганни Іванівни.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 68,0301%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: -.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10323805 акцій.
Борисенко Ганна Іванівна (паспорт серія МЕ номер 355598 виданий Шевченківським РУ ГУ 

МВС України в м.Києві 25.12.2003 р.), діє на підставі довіреності № 63 від 30.12.2013р
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00%
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності : особа не надала згоди на роз-

криття інформації.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 0 акцій..

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2.Директор ___________ Кириченко О.С.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 30.12.2013 р.

(дата) 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДИ-
ЛЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОСЕРВІС»

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20571354
Місцезнаходження: 07454, Київська обл., Броварський р-н, с. Требухів, вул. Кільцева до-

рога, 1; Тел/факс: (044) 521-14-34; E-mail: at108@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: http://20571354.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОДП «АГРОСЕРВІС» (Протокол №3 

від 27.12.2013р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Звільнено. Голова Ревізійної комісії – Чубатий Микола Гнатович (згоду на розкриття пас-

портних даних фізичною особою не надано) з 27.12.2013р. у зв’язку із організаційною необ-
хідністю та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №3 від 27.12.2013р.). 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Перебував на посаді з 22.01.2010р. по 27.12.2013р.

Звільнено. Член Ревізійної комісії – Козлівський Михайло Іванович (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 27.12.2013р. у зв’язку із організаційною 
необхідністю та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №3 від 

27.12.2013р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 22.01.2010р. по 27.12.2013р.

Звільнено. Член Ревізійної комісії – Савостіна Надія Назарівна (згоду на розкриття пас-
портних даних фізичною особою не надано) з 27.12.2013р. у зв’язку із організаційною необ-
хідністю та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №3 від 27.12.2013р.). 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 22.01.2010р. по 27.12.2013р.

Призначено. Ревізор – Воробієвський Олексій Григорович (згоду на розкриття паспорт-
них даних фізичною особою не надано) з 27.12.2013р. у зв’язку із організаційною необхідніс-
тю та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №3 від 27.12.2013р.). Строк, 
на який призначено особу – 5 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймає посаду: ТОВ НВА «Пер-
лина Поділля» - менеджер.

У зв’язку із внесенням змін до Статуту Товариства, згідно з яким замість Ревізійної комісії 
обирається – Ревізор.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Голова правління                                                                   Іващук Володимир Петрович, 
30.12.2013р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДИЛЕРСЬКЕ ПІДПРИєМСТВО «АГРОСЕРВІС»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1–4, 2–8 січня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОЕКСІМСТРАХ»

1.2. Організаційно-правова форма акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33736953
1.4. Місцезнаходження емітента 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, офіс 99
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 531-40-92
1.6. Електронна поштова адреса емітента sb_aiz@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації www.avtoeximstrah.pat.ua
2. Текст повідомлення

30.12.2013р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, протокол №11 від 
30.12.2013р., прийняте рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- відкликати з посади Голови правління ЄГІЗАРОВА Дмитра Альбертовича (паспорт серії 
СН 130282, виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві 06.02.1996р.) з 08.01.2014р. 
Є власником 3397391 простих іменних акцій, що становить 9,9923 % статутного капіталу 
емітента; обіймав посаду з 27.03.2013р.; непогашених судимостей за корисливі та посадової 
злочини не має;

- обрати на посаду Голови правління МІТІНУ Галину Миколаївну (паспорт серії МЕ 
764275, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України у м. Києві 07.09.2006р.) з 08.01.2014р.; 
особу призначено безстроково; непогашених судимостей за корисливі та посадової злочини 
не має, акціями емітента не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління                                                                єгізаров Дмитро Альбертович

ПУБЛІЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКЕ БУДiВЕЛЬНЕ УПРАВЛiННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – Публічне акцiонерне товариство «Київське 
будiвельне управлiння теплових мереж»; 1.2. Організаційно-правова форма емітента – пу-
блічне акцiонерне товариство; 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 00120158; 
1.4. Місцезнаходження емітента – 01013, м. Київ, вул. Промислова, буд.4/7; 1.5. Міжміський 
код, телефон та факс емітента – 044 4965475; 1.6. Електронна поштова адреса емітента – 
pindus@mdgr.com.ua; 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації – www.kbutm.ho.ua; 1.8. Вид особливої інформа-
ції – Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Головний бухгалтер Смоляр Юлія Миколаївна (паспорт СО №354562 виданий 18.04.2000 р. 

Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві) звільнена з посади головного бухгалтера за уго-
дою сторін згiдно з наказом генерального директора Товариства №58-к від 31 грудня 2013 р. 
Часткою в статутному капіталі Емітента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. На посадi головного бухгалтера перебувала з 11.07.2013 р.

Лисов Сергій Олександрович (паспорт ВМ №640552 виданий 28.11.1998 р. Богунським 
РВ УМВС України в Житомирській області) призначений безстроково на посаду головного 
бухгалтера Товариства згідно з наказом генерального директора Товариства №62-к від  
31 грудня 2013 р. Часткою в статутному капіталі Емітента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом трудової діяльності займав посади чер-
гового КПП, наладчика, старшого майстра, технолога, заступника директора департаменту, 
начальник сектору обліку ОЗ бухгалтерії, заступника головного бухгалтера.

3. Підпис. Генеральний директор Піндус Ярослав Семенович підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35264721
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 01014, місто Київ, вулиця Бастіонна, буд. 1/36
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітент: телефон (044) 390-54-28, факс  

(044) 390-54-29
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@bank-premium.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://bank-premium.сom.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
27 грудня 2013 року, наказом №174-К Голови Правління ПАТ «КБ «Преміум», Метелицю 

Володимира Миколайовича звільнено з посади начальника відділу внутрішнього аудиту за 
власним бажанням. На зазначену посаду замість звільненої особи нікого не призначено.

Паспортні дані Метелиці Володимира Миколайовича: паспорт серія СТ №253501, вида-
ний Переяслав-Хмельницьким МРВ ГУ МВС України в Київській області 07.02.2011 р. Част-
кою у статутному капіталі ПАТ «КБ «Преміум» не володіє, не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини. Метелиця Володимир Миколайович займав посаду началь-
ника відділу внутрішнього аудиту з 18.07.2011 р.

3. Підпис
Достовірність інформації, що міститься у повідомленні, підтверджую та визнаю, що 

несу відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»                          Л.М. Первак, 30 грудня 2013 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» 

Повідомлення
 про виникнення особливої інформації про емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРА-
ЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК». 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19019775.
1.4. Місцезнаходження емітента: 02660, м.Київ, вул. Марини Раскової, 15. 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 461-82-96, (044) 461-82-60.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: upb@upb.com.ua 
1.7. Веб-сайт емітента: http://www.upb.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: http://www.upb.ua
1.9. Вид особливої інформації: Інформація про зміну власників акцій, яким нале-

жить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» по-
відомляє про збільшення розміру пакета власника акцій, якому належать більше  
10 відсотків голосуючих акцій. 

      Дата повідомлення емітента особою, яка здійснює облік права власності на 
акції емітента у депозитарній системі України, про зміну власників акцій, яким нале-
жать 10 і більше відсотків голосуючих акцій - 27 грудня 2013 року. 

      Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого виникла 
інформація: Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інвестиційно-
фінансовий альянс». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31295452. 

      Місцезнаходження юридичної особи - 02660, вул. Марини Раскової, 15, офіс 
706, м.Київ, Україна. 

      Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій: 95,06146% 
      Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій: 95,3902% 
      Підстава зміни пакета власника акцій - придбання акцій емітента на вторинному 

ринку цінних паперів.
3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 
в повідомленні. 

3.2. Заступник Голови Правління                                                В. Д. Мирочинський 
 30.12.2013р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ» 

Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство «Дергачів-
ська райагрохімія». Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товари-
ство. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05491072. Місцезнаходження 
емітента: 61020, м. Харків, Комсомольське шосе, буд.88. Телефон керівника емі-
тента:  (57)7522803. Електронна поштова адреса: drah@emitent.net.ua. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет: http://www.agrochim.com.ua/special_information. Вид 
інформації: Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків 
активів емітента. Дата здійснення дії:  27.12.2013 р.

Текст повідомлення:
Рішення про отримання позики прийнято Наглядовою радою Товариства, 

протокол засідання Наглядової ради № 2612/2013 від 26.12.2013р. Договір по-
зики підписано 26.12.2013р.  Предметом договору є отримання грошових кош-
тів у гривнях на зворотній основі. Вид позики – безпроцентна.  Сума позики за 
договором становить    14 500 000,00 (чотирнадцять мільйонів п’ятсот тисяч) 
гривень 00 копійок. Сума одержаної позики (першого траншу) склала 
14 221 439,58 грн. Процентна ставка – 0,00%. Позику надано на строк до 
31.03.2014р. Позика повертається у грошовій формі шляхом перерахування на 
поточний рахунок у валюті отримання позики. Активів у заставу не надавалось, 
забезпечення позики іншими способами не здійснювалось. Кошти зараховано 
на поточний рахунок 27.12.2013р. у сумі 14 221 439,58 грн. Інформація про 
позикодавця: Найменування: Приватне акціонерне товариство «Новий стиль», 
код  ЄДРПОУ 32565288 , місцезнаходження: 61020 м. Харкiв, Шосе Комсо-
мольське, буд.88. Вартість чистих активів на початок року становить:   
688,0 тис.грн. Вартість активів на початок року (за даними фінансової звітнос-
ті) 21 600,0 тис.грн. Співвідношення суми позики за договором до вартості 
активів на початок року становить 67,13%. Кошти отримані з метою модерні-
зації виробництва та оновлення основних фондів. Кошти зараховано на по-
точний рахунок  27.12.2013р. у сумі 14 221 439,58 грн. Розмір частини позики 
до загальної суми позики за договором становить 98,08%. Співвідношення 
суми одержаної позики (суми траншу) до вартості активів на початок року  
становить  65,84%. Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність ін-
формації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно законодавства: 

Генеральний директор                                   Растопчінова Олена Василівна.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «КИЇВЦЕМЕНТ» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента:

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Київцемент»
Організаційно правова форма: Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04880386
Місцезнаходження емітента: 03083, м. Київ, Голосіївський район, вул. Червонопрапор-

на, буд. 26
Міжміський код, телефон та факс: (044) 536-19-43, факс - (044) 536-19-40
Електронна поштова адреса: irina.lamanova@dyckerhoff.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації:  http://04880386.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення:
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Звільнено 01 січня 2014 р. з посади Голови Наглядової ради ПАТ «Київцемент»  – пана 

Д-ра Лозе Крістіана Петера Отто, громадянина Німеччини (паспорт № 357101552, виданий 
11.07.2006 р. посольством Німеччини в м. Києві) на підставі його заяви про добровільну 
відставку члена Наглядової ради від 17.10.2013 р. (зареєстрована за вхідн. № 139 від 
07.11.2013 р.).

Повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «Київцемент» припинені на підставі під-
пункту 1 ч.2. п.1. ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.  
№ 514-VІ (з наступними змінами та доповненнями) достроково з 01.01.2014 р. та припинено 
дію укладеного з ним цивільно-правового договору від 28.02.2013 р. достроково з 
01.01.2014 р.

Пан Д-р Лозе Крістіан Петер Отто перебував на посаді Голови Наглядової ради з 
28.02.2013 р. (Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київцемент» № 21 від 
28.02.2013 р.).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Акціями товариства не володіє.
З 02 січня 2014 р. посада Голови Наглядової ради ПАТ «Київцемент» вакантна. Нова 

особа на посаду Голови Наглядової ради буде призначена на загальних зборах акціонерів 
ПАТ «Київцемент», які відбудуться в 2014 році. 

Звільнено 01 січня 2014 р. з посади Члена Наглядової ради ПАТ «Київцемент»  – пана 
Зоннабенда Фолькера, громадянина Німеччини (паспорт С5RCF 5105070М2101277, вида-
ний 28.01.2011 р. Органом місцевого самоврядування м. Кідріх, Нiмеччина) на підставі його 
заяви про добровільну відставку члена Наглядової ради від 18.10.2013 р. (зареєстрована за 
вхідн. № 140 від 07.11.2013 р.).

Повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «Київцемент» припинені на підставі підпунк-
ту 1 ч.2. п.1. ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VІ (з 
наступними змінами та доповненнями) достроково з 01.01.2014 р. та припинено дію укла-
деного з ним цивільно-правового договору від 28.02.2013 р. достроково з 01.01.2014 р.

Пан Зоннабенд Фолькер перебував на посаді Члена Наглядової ради з 28.02.2013 р. 
(Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київцемент» № 21 від 28.02.2013 р.).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Акціями товариства не володіє.
З 02 січня 2014 р. посада Члена Наглядової ради ПАТ «Київцемент» вакантна. Нова осо-

ба на посаду Члена Наглядової ради буде призначена на загальних зборах акціонерів  
ПАТ «Київцемент», які відбудуться в 2014 році. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Генеральний директор
ПАТ «Київцемент»                                                           Перекопський Юрій Дмитрович

02 січня 2014 р.

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БРОКБІЗНЕСБАНК»

(місцезнаходження: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41)
Відповідно до Постанови Наглядової ради банку від 31 грудня 2013 р., позачергові За-

гальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» (надалі – 
Загальні збори) відбудуться 7 лютого 2014 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, 
просп. Перемоги, 41, в залі засідань банку. Дата складення переліку акціонерів АТ «БРОК-
БІЗНЕСБАНК», які мають право брати участь у Загальних зборах – 3 лютого 2014 року ста-
ном на 24 годину.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводи-
тись з 11:30 год. до 11:50 год. 7 лютого 2014 року за місцем їх проведення, відповідно до 
переліку акціонерів банку, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному ста-
ном на 24 годину 3 лютого 2014 року. 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно 
мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представнику акціонера додатково дові-
реність на право його участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно чинно-
го законодавства України, для керівника акціонера банку – юридичної особи завірені печат-
кою юридичної особи витяг із статуту та документи, що підтверджують його обрання 
(призначення) на посаду керівника. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БРОК-1. 

БІЗНЕСБАНК».
Про обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БРОКБІЗНЕС-2. 

БАНК».
Про затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БРОК-3. 

БІЗНЕСБАНК».
Про затвердження Статуту АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (нова редакція).4. 
Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 5. 

(нова редакція). 
Про затвердження Положення про Ревізійну комісію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (нова 6. 

редакція).
Про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (нова ре-7. 

дакція).
Про затвердження Положення про Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (нова ре-8. 

дакція).
Акціонери, в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством України і Статутом 

банку, мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з питаннями Порядку 
денного Загальних зборів: 

- до дати проведення Загальних зборів за адресою: 03057, м. Київ, просп. Перемо-
ги, 41, к. 320, у робочі дні тижня з 9:00 год. до 18:00 год. на підставі письмового запиту 
акціонера, отриманого Наглядовою радою банку не пізніше ніж за два робочі дні до дати 
ознайомлення;

- у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення без попереднього письмо-
вого запиту.

Пропозиції акціонерів до Порядку денного Загальних зборів приймаються в порядку та 
строки, визначені чинним законодавством України та Статутом банку.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами За-
гальних зборів та узагальнення пропозицій до Порядку денного Загальних зборів – Голова 
Наглядової ради банку Бугай Денис Володимирович. Ознайомлення з документами Загаль-
них зборів здійснюватиметься начальником Управління акціонерного капіталу Коновал Іри-
ною Василівною.

Довідки за тел.: +380 (44) 392-30-99, +380 (50) 385-25-40.
Наглядова рада АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАГРОЛІЗИНГ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента – Державне публічне акціонерне товариство «Національ-
на акціонерна компанія «Украгролізинг».

Організаційно-правова форма емітента - акціонерне товариство.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 30401456.
Місцезнаходження емітента - 01601, м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова, 16 а.
Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 254-30-10, 289-30-38.
Електронна поштова адреса емітента - lizing@emitent.net.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації – http://www.ukragroleasing.com.ua.
Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
На підставі розпорядження Кабінету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 2013 року № 993-р 

звільнено Нещотного Олександра Олександровича (паспорт ВС 199277, виданий Амвросіїв-
ським РВ УМВС України у Донецькій області 15.02.2000 р.) з посади заступника голови 
правління Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» згідно з його заявою 27 січня 
2014 року. Часткою у статутному капіталі Компанії не володіє. Перебував на даній посаді  
4 роки 9 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Замість звільненої особи на посаду заступника голови правління Національної акціо-
нерної компанії «Украгролізинг» іншу особу не призначено.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Голова правління                                    Орінічева Жанна Феліксівна. 30.12.2013 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Сонячний берег»
1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32113410
1.4. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 12
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 428-75-27
1.6. Електронна поштова адреса емітента: sunny_riverside@atrep.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 32113410.infosite.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст Повідомлення:
Рішенням одноосібного власника-акціонера ПрАТ «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ» від 26.12.2013р. 

змінено склад посадових осіб товариства:
1) звільнено (відкликано) 26.12.2013р. за власним бажанням з посади Голови Правління – 

Тарашкевич Станіслав Степанович, не володіє часткою в статутному капіталі емітента, пере-
бував на посаді з 2002р., 

2) призначено з 27.12.2013 року (на строк до переобрання) на посаду Голова Правління – 
Крючков Дмитро Васильович, не володіє часткою в статутному капіталі емітента; попередні 
посади: Голова Спостережної ради «Укрнафтогазбуд».

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають, 
згоди на розкриття паспортних даних не надали.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством Голова Правління 
Крючков Дмитро Васильович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1–4, 2–8 січня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "ЄВРАЗ Дніпродзер

жинський коксохімічний завод";
Організаційноправова форма емітента: Акціонерне товариство;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05393085;
Місцезнаходження емітента: 51901, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзер

жинськ, вул. Колеусівська, 1;
Міжміський код, телефон та факс емітента: тел. (0569) 567983, факс (0569) 567960;
Електронна поштова адреса емітента: privat@dkhz.com.ua;
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується для розкриття ін

формації: www.dkhz.com.ua;
Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і

більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод" по
відомляє, що згідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ "ЄВ
РАЗ Дніпродзержинський КХЗ" сформованого станом на 31.12.2013 року та отриманого від
ПАТ "Національний депозитарій України" 03.01.2014 року, відбулися зміни власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме:

 розмір пакету акцій акціонера  юридичної особи Lanebrook Limited, місцезнаходжен
ня: Кіпр, Themistokli Dervi, буд. 3, JULIA HOUSE, оф. P.С.1066, Nicosia. Код 173839, що ста
новив 645175807 штук простих іменних акцій (94,5536 % від загальної кількості голосуючих
акцій) зменшився до 0 штук простих іменних акцій.

 пакет акцій акціонера  юридичної особи Приватна акціонерна компанія "Салюрекс Лі
мітед" (Salurex Limited), місцезнаходження: Кіпр, вул. 25 Мартіоу, буд. 27, оф. 306, Егкомі,
Нікосія, п/с 2408. Код 211809, що становив 0 штук простих іменних акцій (0 % від загальної
кількості голосуючих акцій) збільшився до 161293952 штук простих іменних акцій, що ста
новить 23,6384 % від загальної кількості голосуючих акцій;

 пакет акцій акціонера  юридичної особи АЛТАНА ЛІМІТЕД (ALTANA LIMITED), місцез
находження: Віргінські ови (Брит.), Роуд Таун, Крегмур Чемберз, а/с 71, Тортола. Код
228601, що становив 0 штук простих іменних акцій (0 % від загальної кількості голосуючих
акцій) збільшився до 161293952 штук простих іменних акцій, що становить 23,6384 % від
загальної кількості голосуючих акцій;

 пакет акцій акціонера  юридичної особи МАСТІНТО ТРЕЙДІНГ ЛТД, місцезнаходжен
ня: Кіпр, Арх. Макаріу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх 3026, Лімассол. Код 278138, що ста
новив 0 штук простих іменних акцій (0 % від загальної кількості голосуючих акцій) збіль
шився до 161293951 штук простих іменних акцій, що становить 23,6384 % від загальної
кількості голосуючих акцій;

 пакет акцій акціонера  юридичної особи МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД, місцезнаход
ження: Кіпр, Арх. Макаріу III, оф. 5 поверх 3026, Лімассол, 155 ПРОТЕАС ХАУС. Код 281104,
що становив 0 штук простих іменних акцій (0 % від загальної кількості голосуючих акцій)
збільшився до 161293952 штук простих іменних акцій, що становить 23,6384 % від загаль
ної кількості голосуючих акцій.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади

Генеральний директор П. М .Рафальський
03.01.2014 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЗНЕССТРАТЕГІЯ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЗНЕССТРА

ТЕГІЯ";  
1.2. Організаційноправова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35114511 ;   
1.4. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Крас

ногвардійський район, вулиця Чичеріна, будинок 21;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3762108;факс (056) 37602108;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bznstrategy@vvw.com.ua;   
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: www.bst.dp.ua;
1.8. Вид особливої інформації: Відомості  про  зміну  складу  посадових   осіб   емітента

2. Текст повідомлення
Дата вчинення дії: 27.12.2013 р.  Відомості  про  зміну  складу  посадових   осіб   емі

тента, а саме: Призначено виконавчим органом товариства від 27.12.2013 р. (Наказ № 3к
від 27.12.2013 р.) на посаду Головного бухгалтера Товариства Козубу Володимира Мико
лайовича . Підстава: заява Козуби В. М. про призначення . Дозволу на розкриття паспортних
даних посадова особа не надавала . Не володіє акціями товариства, немає непогашеної су
димості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа  начальник від
ділу збуту ПП "ВТФ "Легіон центр". Призначено на невизначений строк, до моменту переоб
рання.

3. Підпис
3.1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади  Директор  ПАТ "БІЗНЕССТРАТЕГІЯ" Самара М.О.

30.12.2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКА ФАБРИКА 
ВЕРХНЬОГО ТРИКОТАЖУ "ВІКТОРІЯ"

1. Загальні відомості про емітента
1.1. Повне найменування:  ПАТ Чернівецька фабрика верхнього трикотажу "Вікторія"; 
1.2. Організаційноправова форма: Публічне акціонерне товариство; 
1.3. Місцезнаходження: 58000, Чернівці, Нагірна, 7; 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05501735; 
1.5. Міжміський код та телефон: (0372) 523517; 
1.6.Електронна поштова адреса: відсутня; 
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: відсутня; 
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення позачергових загальних зборiв

акцiонерiв товариства вiд 28.12.2013 р., рішення Наглядової ради та Ревізійної комісії від
28.12.2013 р. Звільнено: 1. Голова Правлiння Шутович Валентина Миколаївна, володіє 1,2
% статутного капіталу товариства. Посадова особа перебувала на посадi з 1996 р. 2. Член
правлiння Данiщук Iрина Юрiївна , акціями товариства не володіє. Посадова особа перебу
вала на посадi з 1999 р. 3. Голова Ревiзiйної комiсiї Францивiр Орися Дмитрiвна , володіє
0,1 % статутного капіталу товариства. Посадова особа перебувала на посадi з 2001 р. 4. Го
лова Наглядової ради Бевцик Галина Степанiвна, володіє 0,1 % статутного капіталу товарис
тва. Посадова особа перебувала на посадi з 2001 р. Призначено: 1. Директор Подгорецька
Олена Владиславiвна, акціями товариства не володіє . Призначено на термін 5 років. Попе
редня посада менеджер з адмiнiстративної дiяльностi ТОВ "КараванЧернiвцi". 2. Голова Наг
лядової ради Маковiйчук Ярослав Васильович, володіє 29.07 % акцій товариства. Призна
чено на термін 3 роки. Попередня посада головний iнженер товариства з 07.11.2013 р. 3.
Член Наглядової ради Маковiйчук Катерина Ярославiвна, акціями товариства не володіє.
Призначено на термін 3 роки. До призначення посадова особа навчалась у ЧНУ. 4. Голова
ревiзiйної комiсiї Старчук Орест Iванович, акціями товариства не володіє. Призначено на
термін 3 роки. До призначенння на посаду посадова особа перебувала на пенсiї. Посадові
особи непогашених судимостей немають.Згоду на розкриття iнформацiї про паспортнi данi
посадові особи не надавали.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор Подгорецька Олена Владиславiвна 

30.12.2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "ЄВРАЗ Дніпродзер

жинський коксохімічний завод";
Організаційноправова форма емітента: Акціонерне товариство;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05393085;
Місцезнаходження емітента: 51901, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзер

жинськ, вул. Колеусівська, 1;
Міжміський код, телефон та факс емітента: тел. (0569) 567983, факс (0569) 567960;
Електронна поштова адреса емітента: privat@dkhz.com.ua;
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується для розкриття ін

формації: www.dkhz.com.ua;
Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і

більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод" по
відомляє, що згідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ "ЄВ
РАЗ Дніпродзержинський КХЗ" сформованого станом на 31.12.2013 року та отриманого від
ПАТ "Національний депозитарій України" 03.01.2014 року, відбулися зміни власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме:

 розмір пакету акцій акціонера  юридичної особи Lanebrook Limited, місцезнаходжен
ня: Кіпр, Themistokli Dervi, буд. 3, JULIA HOUSE, оф. P.С.1066, Nicosia. Код 173839, що ста
новив 645175807 штук простих іменних акцій (94,5536 % від загальної кількості голосуючих
акцій) зменшився до 0 штук простих іменних акцій.

 пакет акцій акціонера  юридичної особи Приватна акціонерна компанія "Салюрекс Лі
мітед" (Salurex Limited), місцезнаходження: Кіпр, вул. 25 Мартіоу, буд. 27, оф. 306, Егкомі,
Нікосія, п/с 2408. Код 211809, що становив 0 штук простих іменних акцій (0 % від загальної
кількості голосуючих акцій) збільшився до 161293952 штук простих іменних акцій, що ста
новить 23,6384 % від загальної кількості голосуючих акцій;

 пакет акцій акціонера  юридичної особи АЛТАНА ЛІМІТЕД (ALTANA LIMITED), місцез
находження: Віргінські ови (Брит.), Роуд Таун, Крегмур Чемберз, а/с 71, Тортола. Код
228601, що становив 0 штук простих іменних акцій (0 % від загальної кількості голосуючих
акцій) збільшився до 161293952 штук простих іменних акцій, що становить 23,6384 % від
загальної кількості голосуючих акцій;

 пакет акцій акціонера  юридичної особи МАСТІНТО ТРЕЙДІНГ ЛТД, місцезнаходжен
ня: Кіпр, Арх. Макаріу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх 3026, Лімассол. Код 278138, що ста
новив 0 штук простих іменних акцій (0 % від загальної кількості голосуючих акцій) збіль
шився до 161293951 штук простих іменних акцій, що становить 23,6384 % від загальної
кількості голосуючих акцій;

 пакет акцій акціонера  юридичної особи МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД, місцезнаход
ження: Кіпр, Арх. Макаріу III, оф. 5 поверх 3026, Лімассол, 155 ПРОТЕАС ХАУС. Код 281104,
що становив 0 штук простих іменних акцій (0 % від загальної кількості голосуючих акцій)
збільшився до 161293952 штук простих іменних акцій, що становить 23,6384 % від загаль
ної кількості голосуючих акцій.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади

Генеральний директор П. М .Рафальський
03.01.2014 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЗНЕССТРАТЕГІЯ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЗНЕССТРА

ТЕГІЯ";  
1.2. Організаційноправова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35114511 ;   
1.4. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Крас

ногвардійський район, вулиця Чичеріна, будинок 21;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3762108;факс (056) 37602108;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bznstrategy@vvw.com.ua;   
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: www.bst.dp.ua;
1.8. Вид особливої інформації: Відомості  про  зміну  складу  посадових   осіб   емітента

2. Текст повідомлення
Дата вчинення дії: 27.12.2013 р.  Відомості  про  зміну  складу  посадових   осіб   емі

тента, а саме: Призначено виконавчим органом товариства від 27.12.2013 р. (Наказ № 3к
від 27.12.2013 р.) на посаду Головного бухгалтера Товариства Козубу Володимира Мико
лайовича . Підстава: заява Козуби В. М. про призначення . Дозволу на розкриття паспортних
даних посадова особа не надавала . Не володіє акціями товариства, немає непогашеної су
димості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа  начальник від
ділу збуту ПП "ВТФ "Легіон центр". Призначено на невизначений строк, до моменту переоб
рання.

3. Підпис
3.1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади  Директор  ПАТ "БІЗНЕССТРАТЕГІЯ" Самара М.О.

30.12.2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКА ФАБРИКА 
ВЕРХНЬОГО ТРИКОТАЖУ "ВІКТОРІЯ"

1. Загальні відомості про емітента
1.1. Повне найменування:  ПАТ Чернівецька фабрика верхнього трикотажу "Вікторія"; 
1.2. Організаційноправова форма: Публічне акціонерне товариство; 
1.3. Місцезнаходження: 58000, Чернівці, Нагірна, 7; 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05501735; 
1.5. Міжміський код та телефон: (0372) 523517; 
1.6.Електронна поштова адреса: відсутня; 
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: відсутня; 
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення позачергових загальних зборiв

акцiонерiв товариства вiд 28.12.2013 р., рішення Наглядової ради та Ревізійної комісії від
28.12.2013 р. Звільнено: 1. Голова Правлiння Шутович Валентина Миколаївна, володіє 1,2
% статутного капіталу товариства. Посадова особа перебувала на посадi з 1996 р. 2. Член
правлiння Данiщук Iрина Юрiївна , акціями товариства не володіє. Посадова особа перебу
вала на посадi з 1999 р. 3. Голова Ревiзiйної комiсiї Францивiр Орися Дмитрiвна , володіє
0,1 % статутного капіталу товариства. Посадова особа перебувала на посадi з 2001 р. 4. Го
лова Наглядової ради Бевцик Галина Степанiвна, володіє 0,1 % статутного капіталу товарис
тва. Посадова особа перебувала на посадi з 2001 р. Призначено: 1. Директор Подгорецька
Олена Владиславiвна, акціями товариства не володіє . Призначено на термін 5 років. Попе
редня посада менеджер з адмiнiстративної дiяльностi ТОВ "КараванЧернiвцi". 2. Голова Наг
лядової ради Маковiйчук Ярослав Васильович, володіє 29.07 % акцій товариства. Призна
чено на термін 3 роки. Попередня посада головний iнженер товариства з 07.11.2013 р. 3.
Член Наглядової ради Маковiйчук Катерина Ярославiвна, акціями товариства не володіє.
Призначено на термін 3 роки. До призначення посадова особа навчалась у ЧНУ. 4. Голова
ревiзiйної комiсiї Старчук Орест Iванович, акціями товариства не володіє. Призначено на
термін 3 роки. До призначенння на посаду посадова особа перебувала на пенсiї. Посадові
особи непогашених судимостей немають.Згоду на розкриття iнформацiї про паспортнi данi
посадові особи не надавали.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор Подгорецька Олена Владиславiвна 

30.12.2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "ЄВРАЗ Дніпродзер

жинський коксохімічний завод";
Організаційноправова форма емітента: Акціонерне товариство;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05393085;
Місцезнаходження емітента: 51901, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзер

жинськ, вул. Колеусівська, 1;
Міжміський код, телефон та факс емітента: тел. (0569) 567983, факс (0569) 567960;
Електронна поштова адреса емітента: privat@dkhz.com.ua;
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується для розкриття ін

формації: www.dkhz.com.ua;
Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і

більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод" по
відомляє, що згідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ "ЄВ
РАЗ Дніпродзержинський КХЗ" сформованого станом на 31.12.2013 року та отриманого від
ПАТ "Національний депозитарій України" 03.01.2014 року, відбулися зміни власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме:

 розмір пакету акцій акціонера  юридичної особи Lanebrook Limited, місцезнаходжен
ня: Кіпр, Themistokli Dervi, буд. 3, JULIA HOUSE, оф. P.С.1066, Nicosia. Код 173839, що ста
новив 645175807 штук простих іменних акцій (94,5536 % від загальної кількості голосуючих
акцій) зменшився до 0 штук простих іменних акцій.

 пакет акцій акціонера  юридичної особи Приватна акціонерна компанія "Салюрекс Лі
мітед" (Salurex Limited), місцезнаходження: Кіпр, вул. 25 Мартіоу, буд. 27, оф. 306, Егкомі,
Нікосія, п/с 2408. Код 211809, що становив 0 штук простих іменних акцій (0 % від загальної
кількості голосуючих акцій) збільшився до 161293952 штук простих іменних акцій, що ста
новить 23,6384 % від загальної кількості голосуючих акцій;

 пакет акцій акціонера  юридичної особи АЛТАНА ЛІМІТЕД (ALTANA LIMITED), місцез
находження: Віргінські ови (Брит.), Роуд Таун, Крегмур Чемберз, а/с 71, Тортола. Код
228601, що становив 0 штук простих іменних акцій (0 % від загальної кількості голосуючих
акцій) збільшився до 161293952 штук простих іменних акцій, що становить 23,6384 % від
загальної кількості голосуючих акцій;

 пакет акцій акціонера  юридичної особи МАСТІНТО ТРЕЙДІНГ ЛТД, місцезнаходжен
ня: Кіпр, Арх. Макаріу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх 3026, Лімассол. Код 278138, що ста
новив 0 штук простих іменних акцій (0 % від загальної кількості голосуючих акцій) збіль
шився до 161293951 штук простих іменних акцій, що становить 23,6384 % від загальної
кількості голосуючих акцій;

 пакет акцій акціонера  юридичної особи МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД, місцезнаход
ження: Кіпр, Арх. Макаріу III, оф. 5 поверх 3026, Лімассол, 155 ПРОТЕАС ХАУС. Код 281104,
що становив 0 штук простих іменних акцій (0 % від загальної кількості голосуючих акцій)
збільшився до 161293952 штук простих іменних акцій, що становить 23,6384 % від загаль
ної кількості голосуючих акцій.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади

Генеральний директор П. М .Рафальський
03.01.2014 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЗНЕССТРАТЕГІЯ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЗНЕССТРА

ТЕГІЯ";  
1.2. Організаційноправова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35114511 ;   
1.4. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Крас

ногвардійський район, вулиця Чичеріна, будинок 21;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3762108;факс (056) 37602108;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bznstrategy@vvw.com.ua;   
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: www.bst.dp.ua;
1.8. Вид особливої інформації: Відомості  про  зміну  складу  посадових   осіб   емітента

2. Текст повідомлення
Дата вчинення дії: 27.12.2013 р.  Відомості  про  зміну  складу  посадових   осіб   емі

тента, а саме: Призначено виконавчим органом товариства від 27.12.2013 р. (Наказ № 3к
від 27.12.2013 р.) на посаду Головного бухгалтера Товариства Козубу Володимира Мико
лайовича . Підстава: заява Козуби В. М. про призначення . Дозволу на розкриття паспортних
даних посадова особа не надавала . Не володіє акціями товариства, немає непогашеної су
димості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа  начальник від
ділу збуту ПП "ВТФ "Легіон центр". Призначено на невизначений строк, до моменту переоб
рання.

3. Підпис
3.1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади  Директор  ПАТ "БІЗНЕССТРАТЕГІЯ" Самара М.О.

30.12.2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКА ФАБРИКА 
ВЕРХНЬОГО ТРИКОТАЖУ "ВІКТОРІЯ"

1. Загальні відомості про емітента
1.1. Повне найменування:  ПАТ Чернівецька фабрика верхнього трикотажу "Вікторія"; 
1.2. Організаційноправова форма: Публічне акціонерне товариство; 
1.3. Місцезнаходження: 58000, Чернівці, Нагірна, 7; 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05501735; 
1.5. Міжміський код та телефон: (0372) 523517; 
1.6.Електронна поштова адреса: відсутня; 
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: відсутня; 
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення позачергових загальних зборiв

акцiонерiв товариства вiд 28.12.2013 р., рішення Наглядової ради та Ревізійної комісії від
28.12.2013 р. Звільнено: 1. Голова Правлiння Шутович Валентина Миколаївна, володіє 1,2
% статутного капіталу товариства. Посадова особа перебувала на посадi з 1996 р. 2. Член
правлiння Данiщук Iрина Юрiївна , акціями товариства не володіє. Посадова особа перебу
вала на посадi з 1999 р. 3. Голова Ревiзiйної комiсiї Францивiр Орися Дмитрiвна , володіє
0,1 % статутного капіталу товариства. Посадова особа перебувала на посадi з 2001 р. 4. Го
лова Наглядової ради Бевцик Галина Степанiвна, володіє 0,1 % статутного капіталу товарис
тва. Посадова особа перебувала на посадi з 2001 р. Призначено: 1. Директор Подгорецька
Олена Владиславiвна, акціями товариства не володіє . Призначено на термін 5 років. Попе
редня посада менеджер з адмiнiстративної дiяльностi ТОВ "КараванЧернiвцi". 2. Голова Наг
лядової ради Маковiйчук Ярослав Васильович, володіє 29.07 % акцій товариства. Призна
чено на термін 3 роки. Попередня посада головний iнженер товариства з 07.11.2013 р. 3.
Член Наглядової ради Маковiйчук Катерина Ярославiвна, акціями товариства не володіє.
Призначено на термін 3 роки. До призначення посадова особа навчалась у ЧНУ. 4. Голова
ревiзiйної комiсiї Старчук Орест Iванович, акціями товариства не володіє. Призначено на
термін 3 роки. До призначенння на посаду посадова особа перебувала на пенсiї. Посадові
особи непогашених судимостей немають.Згоду на розкриття iнформацiї про паспортнi данi
посадові особи не надавали.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор Подгорецька Олена Владиславiвна 

30.12.2013 р.

З технічних причин у «Відомостях НКЦПФР» № 245 від 25 грудня 2013 року на стор. 15 у 
повідомленні ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДАЛЬП» допущено помилку. Правильним вва-
жати повідомлення наступного змісту:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИєМСТВО «БУДАЛЬП»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДАЛЬП»
1.2.Організаційно-правова форма форма емітента: Приватне підприємство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33111875
1.4.Місцезнаходження емітента: Україна, 91033, Луганська область, м. Луганськ, 

вул. Днєпровская, 47
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента: (0642)71-73-21, 71-69-24
1.6.Електронна поштова адреса емітента: budalp@mail.ru
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: budalp.at.ua
1.8.  Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб емі-

тента
2.  Текст повідомлення:

Згідно з рішенням загальних зборів засновників Приватного підприємства «Буд-
альп» (протокол від 23.12.2013 р. № 2) внесені зміни до складу посадових осіб емітен-
та, а саме:

Звільнено з 23.12.2013 року з посади директора Ламєйко Валерія Олександровича 
(паспорт ЕК 408392, виданий Краснодонським МВ УМВС України в Луганській області 
26.03.1997 року). Часткою у статутному капіталі підприємства не володіє. Перебував 
на посаді директора ПП «Будальп» з  31 січня 2012 року. Рішення прийнято на під-
ставі заяви про звільнення за власним бажанням. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

Призначено з 24.12.2013 року на посаду директора Чикаліна Юрія Анатолійовича 
(паспорт ЕН 828559, виданий Краснодонським МВ УМВС України в Луганській області 
22.07.2011 року). Володіє часткою в статутному капіталі підприємства в розмірі  
0,5 відсотків.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
З 21.12.2004 р. по 31.05.2010 р.  працював на посаді директора ТОВ «Укр-Вікойл».  
З 01.07.2010 р. –  працює комерційним директором меблевого магазину «БУСО».  
Призначено строком на 3 (три) роки. 

Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2.  Найменування посади: 
Директор                 Чикалін Юрій Анатолійович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

НКЦПФР затвердила порядок звітування про 
провадження клірингової діяльності

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку) прийняла рішення «Про затвердження Положення про по-
рядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» на сво-
єму плановому засіданні.

«Проект рішення визначає порядок звітування особи, яка про-
вадить клірингову діяльність, до Комісії та передбачає подання 
цією особою щоденної та щоквартальної інформації про прова-
дження нею клірингової діяльності. Нагадаю, що норми документа 
направлені на створення повнофункціональної системи подання 
звітності до регулятора, яка відбувається в електронній формі у ви-
гляді електронних документів з використанням системи електро-
нного документообігу відповідно до опису розділів та схем XML-
файлів», — розповіла Ірина Курочкіна, директор Департаменту 
розрахунково-клірингової діяльності НКЦПФР.

Зауважимо, що Положення було розроблено відповідно до за-
конів України «Про депозитарну систему України» та «Про держав-
не регулювання ринку цінних паперів в Україні». Під час встановле-
ного строку оприлюднення рішення на офіційному сайті Комісії 
зауваження та пропозиції до нього не надійшли.

Зазначений нормативно-правовий акт направлений до Мін’юсту 
для проходження державної реєстрації.

Украинские фондовые индексы  
в среду изменяются без единой динамики

На украинском фондовом рынке в среду утром наблюдается вя-
лое разнонаправленное движение индексов после длительных 

выходных: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11:00 кв повысился 
на 0,27% — до 912,54 пункта, индекс ПФТС просел на 0,11% — до 
297,9 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Авдеев-
ского коксохимзавода (+9,12%), «Мотор Сичи» (+0,4%), а также 
«Центрэнерго» и Алчевского меткомбината, которые не измени-
лись в стоимости.

В «индексной корзине» ПФТС с начала торгов сделки прошли 
только с акциями Харцызского трубного завода (-9,47%), 
«Донбассэнерго» (-0,36%), Енакиевского метзавода (-0,16%) и 
«ДТЭК Днипроэнерго» (+2,71%).

По словам руководителя аналитического отдела инвесткомпании 
«Арт Капитал» Игоря Путилина, внешний фон в начале торгов в Укра-
ине можно охарактеризовать как умеренно-положительный: евро-
пейские фондовые индексы во вторник продемонстрировали пози-
тивную динамику благодаря хорошим статданным Германии по рынку 
труда, в этот же день возобновили рост после трехдневного снижения 
фондовые индексы США, рынки акций Азии с начала торгов в среду 
положительно реагируют на заявления главы МВФ Кристин Лагард о 
намерении фонда повысить прогноз роста мировой экономики.

Долларовый индекс  
у максимума за 4 месяца на фоне ожиданий  

публикации протокола заседания ФРС
Доллар США незначительно дешевеет в паре с евро в ходе тор-

гов в среду, а долларовый индекс Bloomberg колеблется у макси-
мума с сентября 2013 года, тогда как инвесторы ожидают публика-
ции протокола декабрьского заседания Федеральной резервной 
системы (ФРС), сообщает агентство Bloomberg.

На підставі рішення Наглядової Ради 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»

(протокол № 30/12/2013-1 від 30 грудня 2013 року) 
відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено:
30.12.2013 Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» Кравець Ірину Костянтинівну (паспорт серії КА № 230025 
виданий Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області 23.08.1996) за власним 
бажанням, ст. 38 КЗпП України, на підставі поданої заяви. Строк повноважень склав  
8 місяців 5 днів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначено:
31.12.2013 Біліча Святослава Олексійовича (паспорт серії СН 216710 виданий 

Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 27.06.1996) на посаду Генерального 
директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» 
за контрактом, за сумісництвом, на підставі поданої заяви, на строк до 01 лютого  
2014 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що 
належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав такі посади: начальник виробни-
чого департаменту АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»; директор АФ 
«Універсал-Авто» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»; начальник депар-
таменту сервісу АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ». Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначено:
30.12.2013 Яновича Сергія Броніславовича (паспорт серії СМ 150811 виданий 

Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області 17.09.1999) на посаду члена 
Дирекції – головного бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК-АВТО» за контрактом, за сумісництвом, на підставі поданої заяви. Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить:  
0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: бухгалтер ПРАТ «АвтоКа-
пітал»; провідний бухгалтер-ревізор контрольно-ревізійного відділу департаменту 
контролінгу АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ». Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством 

Генеральний директор ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» Кравець Ірина Костянти-
нівна 30/12/2013

Генеральний директор 
ПАТ «Івано-Франківськ-Авто»     Кравець І.К.

Повідомлення про намір придбати значний пакет акції
ПРАТ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ»

ДОРОшЕНКО ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ (паспорт серія СН  № 
032716  Харківським РУРУ МВС України в м. Києві 28 листопада 1995 року) по-
відомляє про намір придбати 100 простих іменних акцій (100%) Приватного ак-
ціонерного товариства «Телекомунікаційні системи»(ЄДРПОУ 21465140).  На 
теперішній час не володію особисто або через афілійованих осіб акціями ПрАТ 
«Телекомунікаційні системи».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОЕЛЕКТРОМОНТАЖ» 

В публикації в газеті № 245 (1749) от 25.12.2013г. допущені помилки. 
В доповнення к інформації :

 Публічне акціонерне товариство «Дніпроелектромонтаж» повідомляє, що загальні збо-
ри акціонерів, відбудуться 25 січня 2014 року в 11-00 за адресою: м. Дніпропетровськ,  
вул. Калинова, 8 (ДП ДСУ-444).

Реєстрація акціонерів з 10-00 до 10-45 за вищевказаною адресою.
Пропозиції з питань порядку денного направляти за адресою: 49081, м. Дніпропе-

тровськ, пр. ім. газ. «Правда», 3-б. Правління ПАТ «Дніпроелектромонтаж».
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпроелектромонтаж» за 

2012 рік- 9 місяців 2013 року. 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 586-43-94

НОВИНИ
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Курс доллара к евро к 10:13 МСК опустился до $1,3632 по срав-
нению с $1,3616 по итогам предыдущей сессии.

Доллар подорожал к иене до 104,90 иены с 104,60 иены, евро к 
иене торгуется на уровне 142,98 иены против 142,42 иены.

Индекс доллара, рассчитываемый Bloomberg и отслеживающий 
динамику американской валюты к 10 основным мировым валютам, 
увеличился к 10:07 МСК на 0,01% — до 1026,59 пункта. За послед-
ние три месяца индикатор поднялся на 1,7%.

«Мы на пути к более сильному доллару, — отметил валютный 
аналитик National Australia Bank Ltd. Рей Этрилл. — Статданные 
обусловили решение ФРС — и в настоящее время нечему серьезно 
повлиять на ожидания, что с экономикой все будет в порядке, 
чтобы они продолжали сворачивание».

На двухдневном заседании, завершившемся 18 декабря, ФРС 
приняла решение перейти к сворачиванию программы покупки ак-
тивов и с января 2014 года приобретать активы на $75 млрд в ме-
сяц вместо прежних $85 млрд. Тем не менее, заявления ФРС не 
прояснили вопрос о возможных темпах сокращения программы 
стимулирования. Протокол декабрьского заседания власти обна-
родуют в среду в 23:00 МСК.

Нефть дорожает  
в ожидании снижения запасов в СшА,  
Brent торгуется у $107,47 за баррель

Нефть дорожает в среду вторую сессию подряд на ожидани-
ях очередного снижения запасов топлива в США, крупнейшем 
потребителе углеводородов в мире, сообщает агентство 
Bloomberg.

Февральские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже 
ICE Futures к 14:12 МСК выросли в цене на $0,12 (0,11%) — до 
$107,47 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных тор-
гах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на $0,1 
(0,11%) — до $93,77 за баррель. 

По сведениям Американского института нефти (API), товарные 
запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,31 млн 
баррелей, запасы бензина выросли на 5,58 млн баррелей, а дис-
тиллятов — на 5,17 млн баррелей.

Минэнерго обнародует официальные данные в среду в 19:30 
МСК. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозиру-
ют, что запасы нефти упали на 2,75 млн баррелей, тогда как бензи-
на, как ожидается, выросли на 2,5 млн баррелей, а дистиллятов  — 
на 2,25 млн баррелей. Загруженность НПЗ предположительно 
выросла до 92,65%.

«Рынок, скорее всего, будет двигаться в боковике, — полагает 
аналитик Global Risk Management Майкл Поульсен. — Ряд геополи-
тических рисков сохраняется, что в целом способствует умеренной 
«бычьей» тенденции».

В частности, эксперт имел в виду столкновения между суннита-
ми и шиитами в Ираке, продолжающиеся последние несколько 
дней в провинции Анбар. Инвесторы опасаются перебоев с постав-
ками нефти из страны, добывающей около 3,2 млн баррелей в сут-
ки (по данным за декабрь).

Тем временем самые сильные холода в США за последние 
20 лет вынудили операторов газопроводов сократить объемы по-
ставок, топливные терминалы — закрыть наливные эстакады, а 
НПЗ  — снизить объемы переработки.

По данным AccuWather Inc., температура воздуха в нескольких 
городах востока страны упала до рекордных минимумов. Так, в 
Нью-Йорке в районе Центрального парка температура упала до ми-
нус 16 градусов по Цельсию, побив предыдущий рекорд наблюде-
ний, установленный в 1896 году.

Евро подешевеет более чем на 6%  
в i квартале — прогноз

Евро в настоящее время находится на своем максимуме по 
отношению к доллару США и к концу первого квартала 2014 года 
подешевеет более чем на 6%, сообщает агентство Bloomberg со 
ссылкой на консенсус-прогноз аналитиков.

Неспособность евро взять уровень сопротивления в $1,3812 два раза 
в прошлом месяце предопределило будущее падение курса единой ев-
ропейской валюты, отмечают аналитики Citigroup Inc. Аналогичного 
мнения придерживаются эксперты Commerzbank AG, которые ожидают 
падения курса евро до $1,2755 в первом квартале с текущих $1,36.

Гибкая монетарная политика Европейского центрального банка 
контрастирует со сворачиванием стимулирования Федеральной 
резервной системы, в связи с чем большинство брокеров прогно-
зирует ослабление евро.

Большинство аналитиков, из 50 опрошенных агентством 
Bloomberg, прогнозирует, что евро подешевеет на 2% — до $1,33 к 
концу первого квартала, а к концу 2014 года — до уровня $1,28.

В 2013 году евро подорожал к доллару на 4,2%, что является 
наиболее значительным повышением с 2007 года. При этом 27 де-
кабря курс евро поднимался до внутридневного максимума за два 
года в $1,3893.

Инвесторы ожидают сохранения тенденции к снижению 
цен активов emerging markets в 2014г и далее

Тенденция к снижению цен на активы стран с развивающейся 
экономикой, отмечавшаяся в 2013 году, сохранится в ближайшие 
годы, прогнозируют аналитики ряда крупнейших инвестбанков 
Уолл-стрит.

Эксперты Goldman Sachs Group Inc. рекомендуют инвесторам 
сократить вложения в активы emerging markets на треть, прогнози-
руя, что динамика котировок акций, облигаций, а также валютных 
курсов будет «существенно ниже рынка» в следующие 10 лет.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. ожидают, что доход держате-
лей облигаций emerging markets в национальной валюте в 2014 
году составит порядка 1%, что равняется лишь 10% среднегодово-
го дохода за последнее десятилетие.

Morgan Stanley рекомендовал инвесторам сокращать вложения в 
валюты и облигации emerging markets, отметив, что развивающиеся 
страны «сталкиваются с проблемой восстановления после потери 
конкурентоспособности в течение предыдущего десятилетия».

По мнению экспертов Morgan Stanley, курсы бразильского реа-
ла, турецкой лиры и российского рубля, опустившиеся примерно 
на 17% в 2013 году, продолжат снижаться.

Экономики стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) сим-
волизировали улучшение позиций государств emerging markets в 
период глобального финансового кризиса, и вложения в их активы 
приносили инвесторам серьезные доходы. Однако теперь 
некоторые из этих стран могут оказаться «в отстающих» в связи с 
сокращением Федеральной резервной системой (ФРС) объемов 
количественного стимулирования и роста процентных ставок, 
отмечают эксперты Morgan Stanley.

Вложения в облигации emerging markets, выпущенные в мест-
ной валюте, за период с 2003 по 2012 гг. принесли инвесторам до-
ход в размере 205%, вложения в US Treasuries — лишь 58%, сви-
детельствуют данные JPMorgan и Bank of America Corp.

Между тем, в прошлом году, держатели бумаг стран с развива-
ющейся экономикой потеряли 6,3%, что стало самым значительным 
убытком с 2002 года, когда JPMorgan начал сбор этих данных.

Индекс рынка акций — MSCI Emerging Markets — за период с 
2003 по 2012 вырос на 261%, тогда как индикатор развитых рынков 
MSCI World поднялся лишь на 69%.

НОВИНИ
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Однако в 2013 году MSCI EM опустился на 5%, в то время как 
MSCI World взлетел на 24% — это самое значительное отставание 
фондового рынка развивающихся стран от развитых. По мнению 
аналитика Deutsche Bank AG Джона-Пола Смита, это отставание в 
2014 году увеличится еще на 10%.

С начала 2014 года индекс MSCI Emerging Markets снизился на 
3,1% при повышении индекса развитых рынков на 0,8%.

Во вторник этот фондовый индикатор стран с развивающейся 
экономикой опустился на 0,1% — до 971,48 пункта, минимума за 
четыре месяца.

Несмотря на то, что экономический подъем в emerging markets 
по-прежнему выше, чем в развитых странах, разница в темпах рос-
та сократится в 2014 году до минимального уровня с 2002 года, 
прогнозируют эксперты Credit Suisse AG.

По оценкам аналитиков, экономический подъем в развитых 
странах увеличится в этом году почти вдвое — в среднем до 
2,1%, в emerging markets — ускорится до 5,3% с 4,7% в 
2013  году.

МВФ повысит прогноз роста мировой экономики в 
ближайшие 3 недели — Лагард

Международный валютный фонд (МВФ) готовится повысить 
прогноз роста мировой экономики, заявила директор-

распорядитель фонда Кристин Лагард, выступая в Найроби во 
вторник.

«Мы пересмотрим в сторону повышения прогноз глобального 
экономического подъема примерно в ближайшие три недели», — 
цитирует К.Лагард агентство Bloomberg.

Такое мнение контрастирует с октябрьскими оценками состоя-
ния глобальной экономики — тогда МВФ понизил прогноз роста 
мирового ВВП на 2014 год.

Между тем, в декабре К.Лагард заявила, что эксперты фонда 
стали «гораздо более уверенными» в перспективах американской 
экономики в 2014 году.

Текущий прогноз МВФ оценивает рост мировой экономики в 
этом году на уровне 3,6%.

В своем выступлении во вторник К.Лагард отметила, что 
экономический подъем в развитых странах повышает угрозу воз-
никновения турбулентности на развитых рынках, что может ока-
зать влияние на emerging markets.

«На фоне нормализации финансовых условий в развитых стра-
нах, риск повышения волатильности на финрынках может создать 
новые угрозы для emerging markets», — отметила она.

При подготовке раздела «Новости» использованы материалы 
веб-сайта НКЦБФР, ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 
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