
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів. 

 

Генеральний директор    Плясов С. В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

01.06.2018 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 65049 мiсто Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, офiс 9 

4. Код за ЄДРПОУ 

 20013200 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (048)786-91-21, (048)786-91-22 

6. Електронна поштова адреса 

 Ukraine@konecranes.com 

 

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

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 29.05.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 

102 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку"  31.05.2018 

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

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці http://www.konecranes.com.ua/ 

в мережі 

Інтернет 01.06.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по-батькові або 

повне найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

29.05.2018 припинено 

повноваження 

Генеральний директор Плясов Сергiй Вячеславович - 0 

Зміст інформації: 

Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Припинено повноваження у зв'язку з закiнченням їх термiну, згiдно з рішенням Загальних Зборів 

акцiонерiв товариства від 29.05.2018. Пiдстава прийняття рiшення - п. 9.2, п. 9.40 Статуту емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Особа перебувала на посаді з 05.04.2017. Акцiями емiтента не володiє. 

29.05.2018 обрано Генеральний директор Плясов Сергiй Вячеславович - 0 

Зміст інформації: 

Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Особа переобрана на посаду 29.05.2018 Загальними Зборами акцiонерiв товариства. Пiдстава 

прийняття рiшення - п. 9.2, п. 9.40 Статуту емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу - 5 (п'ять) років, 

починаючи з 30.05.2018. Інші посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор виробничого вiддiлу (ТОВ "Рейнарс Україна"), директор з виробництва 

(ТОВ "Європейнт"), директор з виробництва (ТОВ "Бучанський завод склотари"), Голова Правління, генеральний директор (ПАТ "Запорiжкран"). Акцiями емiтента не 

володiє. 

29.05.2018 припинено 

повноваження 

Ревізор Укківі Ріта - 0 

Зміст інформації: 

Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Припинено повноваження у зв'язку з закiнченням їх термiну, згiдно з рішенням Загальних Зборів 

акцiонерiв товариства від 29.05.2018. Пiдстава прийняття рiшення - п. 9.2, п. 9.53 Статуту емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Особа перебувала на посаді з 05.04.2017. Акцiями емiтента не володiє. 

29.05.2018 обрано Ревізор Укківі Ріта - 0 

Зміст інформації: 

Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Особа переобрана на посаду 29.05.2018 Загальними Зборами акцiонерiв товариства. Пiдстава 

прийняття рiшення - п. 9.2, п. 9.53 Статуту емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу - до дати проведення 

чергових річних Загальних Зборів, починаючи з 30.05.2018. Інші посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор (Financial Accounting EMEA East 

EE Tallinn FSSC). Акцiями емiтента не володiє. 

 


