
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ ІСУЗУ, УКРАЇНА"  

2. Код за ЄДРПОУ: 34539354 

3. Місцезнаходження: 04080 м. Київ, Новокостянтинівська, 8 

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 359 00 91, 044 359 00 91 

5. Електронна поштова адреса: i.matyashova@isuzu.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: www.isuzu.com.ua 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

ІІ. Текст Повідомлення  

 

Рішення про припинення повноважень в.о. Генерального директора Матяшової Інни Павлівни 

прийнято на Загальних зборах акціонерів 27.08.2018 р. Повноваження посадової особи 

Матяшової Інни Павлівни ( особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), яка 

займала посаду В.о. Генерального директора, припинено з 27.08.2018р. Повноваження посадової 

особи припинено на підставі протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ ІСУЗУ, УКРАЇНА" № 2/2018 від 

27.08.2018р. 

Матяшова І.П. не володiє часткою в статутному капіталі емiтента, пакетом акцій емітента, 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа 

перебувала на посаді: 5 років. 

Рішення про призначення Генерального директора Матяшової Інни Павлівни прийнято на 

Загальних зборах акціонерів 27.08.2018 р. Матяшову Інну Павлівну ( особа не надала згоду на 

оприлюднення персональних даних ) призначено Генеральним директором з 28.08.2018р. 

Посадову особу призначено на підставі протоколу позачергових загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ ІСУЗУ, УКРАЇНА" № 

2/2018 від 27.08.2018р. 

Матяшова І.П. не володiє часткою в статутному капіталі емiтента, пакетом акцій емітента, 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено 

посадову особу - безстроково.  

III. Підпис  

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

Генеральний директор        Матяшова І.П. 

29.08.2018 


