Управління Національної комісії з цінних паперів та
фондовому ринку України у Південному регіоні
вул. Московська, 8, м. Київ

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси" надає особову інформацію Вiдомостi про
змiну складу посадових осiб емiтента від "24" квiтня 2018 р.

1. Електронна форма повідомлення.

Голова правлiння (генеральний директор)
(посада)

МП

Дата

26.04.2018

___________

Слiпченко Iван Миколайович

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів .

Голова правлiння (генеральний директор)
( посада )

Слiпченко Iван Миколайович
( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

26.04.2018
Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

2. Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

25006 м. Кiровоград вул. Виставочна,2г

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24714951

5.Міжміський код та телефон, факс

0522 567308 0522 567308

6. Електронна поштова адреса

vtor_resurs@emitent.net.ua

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

24.04.2018
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

81 "Вiдомостi НКЦПФР"

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

http://www.vtorres.kr.ua/

25.04.2018

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 24714951
Складено на 24.04.2018

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

24.04.2018

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Омран Хоссейн Золфалi

. .

0.00004

Зміст інформації:
Голова Наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.000047% на суму
2.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.05.2017 року по 24.04.2018 року. Рiшення прийнято Протоколом № 1 чергових загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ "Вториннi ресурси" вiд 24.04.2018 року.
24.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi

. .

0.00000

Зміст інформації:
Член Наглядової ради Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.05.2017 року по 24.04.2018 року. Рiшення прийнято Протоколом № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вториннi
ресурси" вiд 24.04.2018 року.
24.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Рафiєзадех Малекшах Маджiд

. .

0.00000

Ахмад
Зміст інформації:
Член Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.05.2017 року по 24.04.2018 року. Рiшення прийнято Протоколом № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вториннi
ресурси" вiд 24.04.2018 року.
24.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Пожидаєв Ростислав

. .

0.00000

Станiславович
Зміст інформації:
Член Наглядової ради Пожидаєв Ростислав Станiславович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.05.2017 року по 24.04.2018 року. Рiшення прийнято Протоколом № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вториннi
ресурси" вiд 24.04.2018 року.
24.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Саргсян Карен Едiкович

. .

0.00000

Зміст інформації:
Член Наглядової ради Саргсян Карен Едiкович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.05.2017 року по 24.04.2018 року. Рiшення прийнято Протоколом № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вториннi ресурси" вiд
24.04.2018 року.

Код за ЄДРПОУ 24714951
Складено на 24.04.2018

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

24.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Пожидаєв Ростислав

. .

0.00000

Станiславович
Зміст інформації:
Член Наглядової ради Пожидаєв Ростислав Станiславович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних загальних зборiв акцiонерiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - - данi вiдсутнi. Рiшення прийнято Протоколом № 1
чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вториннi ресурси" вiд 24.04.2018 року. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "Металiнвест ЛТД", частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента 98.8686%. - заборони обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю немає; чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства - данi вiдсутнi; акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами
кандидата - данi вiдсутнi; письмова заява вiдсутня);
24.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Клещинський Владислав Олегович

. .

0.00000

Зміст інформації:
Член Наглядової ради Клещинський Владислав Олегович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних загальних зборiв акцiонерiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - данi вiдсутнi. Рiшення прийнято Протоколом № 1
чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вториннi ресурси" вiд 24.04.2018 року. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "Металiнвест ЛТД", частка якою володiє особа в статутному капiталi емiтента 98.8686%, заборони обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю немає; чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства - данi вiдсутнi; акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами
кандидата - данi вiдсутнi; письмова заява вiдсутня).
24.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Умрiхiн Олександр Iванович

. .

0.00000

Зміст інформації:
Член Наглядової ради Умрiхiн Олександр Iванович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних загальних зборiв акцiонерiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - данi вiдсутнi. Рiшення прийнято Протоколом № 1 чергових
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вториннi ресурси" вiд 24.04.2018 року. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "Металiнвест ЛТД", частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента - 98.8686%,
заборони обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю немає; чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства - данi вiдсутнi; акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата данi вiдсутнi; письмова заява вiдсутня).
24.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Крик Вiктор Васильович

. .

0.00000

Зміст інформації:
Член Наглядової ради Крик Вiктор Васильович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних загальних зборiв акцiонерiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - данi вiдсутнi. Рiшення прийнято Протоколом № 1 чергових загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ "Вториннi ресурси" вiд 24.04.2018 року. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "Металiнвест ЛТД", частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента - 98.8686%, заборони
обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю немає; чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства - данi вiдсутнi; акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата - данi вiдсутнi;
письмова заява вiдсутня).

Код за ЄДРПОУ 24714951
Складено на 24.04.2018

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

24.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Саргсян Карен Едiкович

. .

0.00000

Зміст інформації:
Член Наглядової ради Саргсян Карен Едiкович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних загальних зборiв акцiонерiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - данi вiдсутнi. Рiшення прийнято Протоколом № 1 чергових загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ "Вториннi ресурси" вiд 24.04.2018 року. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "Металiнвест ЛТД", частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента - 98.8686%, заборони
обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю немає; чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства - данi вiдсутнi; акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата - данi вiдсутнi;
письмова заява вiдсутня).

Код за ЄДРПОУ 24714951
Складено на 24.04.2018

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

Управління Національної комісії з цінних паперів та
фондовому ринку України у Південному регіоні
вул. Московська, 8, м. Київ

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси" надає особову інформацію ВIдомостi про
прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв від "24" квiтня 2018
р.
1. Електронна форма повідомлення.

Голова правлiння (генеральний директор)
(посада)

МП

Дата

26.04.2018

___________

Слiпченко Iван Миколайович

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів .

Голова правлiння (генеральний директор)
( посада )

Слiпченко Iван Миколайович
( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

26.04.2018
Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

2. Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

25006 м. Кiровоград вул. Виставочна,2г

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24714951

5.Міжміський код та телефон, факс

0522 567308 0522 567308

6. Електронна поштова адреса

vtor_resurs@emitent.net.ua

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

24.04.2018
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

81 "Вiдомостi НКЦПФР"

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

http://www.vtorres.kr.ua/

25.04.2018

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 24714951
Складено на 24.04.2018

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Відомості прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів

Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності ( у відсотках)

1

2

3

4

5

1

24.04.2018

1308850.00

77370.00

1691.6764

Зміст інформації:
<дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його прийняв> 24.04.2018, загальнi збори акцiонерiв
<вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру> кредитнi договори, договори iпотеки, застави, поруки, купiвлi-продажу об'єктiв нерухомого та рухомого майна, договори лiзингу, та iншi
господарськi договори
<гранична сукупнiсть вартостi правочинiв> еквiвалент 50 млн. дол. США в нацiональнiй валютi України за кусом НБУ на момент укладення
<вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi> 77370.000 тис. грн..
<спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)> 1691,6764
<загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення> загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй 85 360 992, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 84 566 480, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення - за
84 566 480, проти - 0

Код за ЄДРПОУ 24714951
Складено на 24.04.2018

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

Управління Національної комісії з цінних паперів та
фондовому ринку України у Південному регіоні
вул. Московська, 8, м. Київ

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси" надає особову інформацію Вiдомостi про
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв від "24" квiтня 2018 р.

1. Електронна форма повідомлення.

Голова правлiння (генеральний директор)
(посада)

МП

Дата

26.04.2018

___________

Слiпченко Iван Миколайович

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів .

Голова правлiння (генеральний директор)
( посада )

Слiпченко Iван Миколайович
( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

26.04.2018
Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

2. Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

25006 м. Кiровоград вул. Виставочна,2г

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24714951

5.Міжміський код та телефон, факс

0522 567308 0522 567308

6. Електронна поштова адреса

vtor_resurs@emitent.net.ua

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

25.04.2018
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

81 "Вiдомостi НКЦПФР"

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

http://www.vtorres.kr.ua/

25.04.2018

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 24714951
Складено на 24.04.2018

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом правочину

Вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності

1

2

3

4

5

1

24.04.2018

5371.90

77370.00

6.9431

Зміст інформації:
<дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв> 24.04.2018, загальнi збори акцiонерiв
<предмет правочину> iпотека
<ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства> 5 371 900,00 грн.
<вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi> 77370.000 тис. грн..
<спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)> 6,94%
<загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення (зазначається,
якщо рiшення приймається загальними зборами)> загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 85 360 992, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 84 566 480, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення - за 84 566 480, проти - 0
<додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства.> немає

Код за ЄДРПОУ 24714951
Складено на 24.04.2018

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

