


01.03.2021 р. SMA 32856284 

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 

Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1  2  3  4  5  6  

01.03.2021 
припинено 

повноваження 
Член Правління 

Кондратюк Олена 
Миколаївна 

 0 

Зміст інформації:  
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" від 01.03.2021 р. 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу Загальними зборами акціонерів ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" 
(протокол №1 від 01.03.2021р.). Посадова особа Кондратюк Олена Миколаївна, яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.  Змiни у 
персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi поданої заяви Кондратюк О.М. про припинення її повноважень, як Члена 
Правління за власним бажанням. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.04.2017  до  01.03.2021 рр.  

      

01.03.2021 обрано Член Правління Скляр Олена Вікторівна 32856284 9,9 
Зміст інформації:  
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" від 01.03.2021 р. Обрання посадової особи 
виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" (протокол № 1 від 01.03.2021 року). Скляр 
Олена Вікторівна (ідентифікаційний код юридичної особи 32856284) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
9,9%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4 950 000,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: з 02.03.2021 р. до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 01.08.2013 - 06.11.2020 рр. - Голова Біржової ради 
ПрАТ "Фондова біржа "ІННЕКС", з 06.11.2020 р. по теперішній час Голова Біржової ради ПрАТ "Фондова біржа "ІННЕКС" (за сумнісництвом). Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 49500 акцій.  

      

 
____________ 
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
 




