Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Президент

Лимар Володимир Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

11.08.2014

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
IНФУЗIЯ
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04073, м. Київ, Московський проспект, 21-А
4. Код за ЄДРПОУ
31287944
5. Міжміський код та телефон, факс
044 490 93 75/76/77 044 464 92 66
6. Електронна поштова адреса
info@infuzia.com.ua

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

11.08.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

155 (1908) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

18.08.2014

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.infuzia.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

11.08.2014
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Дата
звільнено, обрано
прийняття
або припинено
рішення
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код
найменування юридичної
за ЄДРПОУ юридичної особи
особи

1

2

3

4

11.08.2014

звільнено

Комерцiйний
директор

Авдєєнко Вiктор Iванович

5

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)
6
0

Зміст інформації:
1. Посадова особа Комерцiйний директор Авдєєнко Вiктор Iванович перебував на посадi з 19.04.2013 р. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Фiлiя "Автоцентр на
кiльцевiй" АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Начальник вiддiлу ремонту та обслуговування автомобiлiв ЗАЗ, ДЕУ. Рiшення про звiльнення
прийнято без скликання загальних зборiв акцiонерiв Товариства, на пiдставi заяви за угодою сторiн вiд 07.08.2014 р. та Наказу № 0811/к1 вiд 11.08.2014 р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
2. Нову особу на посаду Комерцiйного директора ЗАТ "Iнфузiя" на момент подання вiдомостi не призначено.

