
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Дунай-Авто"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03114974

68300  Одеська область м.Кiлiя буд.118

Приватне акцiонерне товариство

Директор Бурдужа Геннадiй Володимирович

16.12.2015МП

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса dunaiavto@emitent.net.ua

04843 4-00-08 04843 4-00-08

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

236 Бюлетень Цiннi папери України

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

17.12.2015

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

dunay-avto.informs.net.ua 17.12.2015

Дата(адреса сторінки)

16.12.2015

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 03114974 Приватне акцiонерне товариство "Дунай-Авто"
Складено на 15.12.2015



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено,

обрано або припинено
повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав) або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Зміст інформації:

15.12.2015 припинено повноваження Директор Бурдужа Геннадiй Володимирович      .  .    0.00000

Повноваження Директор Бурдужа Геннадiй Володимирович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 15.12.2015 р.(дата вчинення дiї 15.12.2015р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 20.06.2012р. Рiшення прийнято Наглядовою радою товариства. Пiдстава рiшення: рiшення Наглядової ради. Об'рунтування
змiн:  закiнчення строку повноважень.

Зміст інформації:

15.12.2015 припинено повноваження Голова Наглядової ради Яцик Андрiй Андрiйович      .  .    0.00000

Повноваження Голова Наглядової ради Яцик Андрiй Андрiйович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 15.12.2015 р.(дата вчинення дiї 15.12.2015р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 20.06.2012р.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Пiдстава рiшення:  рiшення власникiв.
Об'рунтування змiн: закiнчення строку повноважень.

Зміст інформації:

15.12.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Чернов Геннадiй Вiкторович      .  .    0.28190

Повноваження Член Наглядової ради Чернов Геннадiй Вiкторович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 15.12.2015 р.(дата вчинення дiї 15.12.2015р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0.28190% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 20.06.2012р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв
Товариства. Пiдстава рiшення:  рiшення власникiв. Об'рунтування змiн: закiнчення строку повноважень.

Зміст інформації:

15.12.2015 припинено повноваження Ревiзор Шошина Олена Тимофiївна      .  .    0.28190

Повноваження Ревiзор Шошина Олена Тимофiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 15.12.2015 р.(дата вчинення дiї 15.12.2015) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.28190% на суму
500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 20.06.2012р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Пiдстава
рiшення:  рiшення власникiв. Об'рунтування змiн: закiнчення строку повноважень.

Зміст інформації:

15.12.2015 призначено Директор Бурдужа Геннадiй Володимирович      .  .    0.00000

Директор Бурдужа Геннадiй Володимирович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено 15.12.2015 р.(дата вчинення дiї 15.12.2015) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: до вiдкликання. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв голова правлiння, директор. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства. Пiдстава
рiшення:  згода на обрання. Об'рунтування змiн: закiнчення строку повноважень.

Зміст інформації:

15.12.2015 обрано Голова Наглядової ради Яцик Андрiй Андрiйович      .  .    0.00000

Голова Наглядової ради Яцик Андрiй Андрiйович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 15.12.2015 р.(дата вчинення дiї 15.12.2015р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор. Рiшення прийнято Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства. Пiдстава
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено,

обрано або припинено
повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав) або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

рiшення:  згода на обрання. Об'рунтування змiн: закiнчення строку повноважень.

Зміст інформації:

15.12.2015 обрано Член Наглядової ради Чернов Геннадiй Вiкторович      .  .    0.28190

Член Наглядової ради Чернов Геннадiй Вiкторович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 15.12.2015 р.(дата вчинення дiї 15.12.2015р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.28190% на суму
500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - водiй. Рiшення прийнято Загальними зборами
акцiонерiв Товариства.  Пiдстава рiшення:  згода на обрання. Об'рунтування змiн: закiнчення строку повноважень.

Зміст інформації:

15.12.2015 обрано Ревiзор Шошина Олена Тимофiївна      .  .    0.28190

Ревiзор Шошина Олена Тимофiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 15.12.2015 р.(дата вчинення дiї 15.12.2015р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.28190% на суму 500.00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - секретар комiсiї Кiлiйської Райради. Рiшення прийнято
Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Пiдстава рiшення:  згода на обрання. Об'рунтування змiн: закiнчення строку повноважень.

Код за ЄДРПОУ 03114974 Приватне акцiонерне товариство "Дунай-Авто"

Складено на 15.12.2015


	dodatok15
	dodatok6

