
Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПрАТ "УАСК АСКА" (ЄДРПОУ 13490997) 

  

ВІДОМОСТІ 

про зміну складу посадових осіб емітента 

  

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначено 

або звільнено) 

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 

Володіє часткою 
у статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках) 

29.03.2013р. звільнено член Наглядової 
ради ПрАТ “УАСК 
АСКА” 

SCM FINANCE 
LIMITED 

зареєстрована в 
Республіці Кіпр за 
номером 195527 

89,0856 

Зміст інформації: 

Рішення про звільнення (відкликання) члена Наглядової ради прийнято загальними зборами ПрАТ "УАСК 
АСКА" 29.03.2012. 
Звільнення відбулося у зв'язку із закінченням строку повноважень та вимог діючого законодавства. 
Посадова особа - SCM FINANCE LIMITED, яка зареєстрована в Республіці Кіпр за номером 195527, перебувала 
на посаді члена Наглядової ради ПрАТ “УАСК АСКА” 3 роки. 
Володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ “УАСК АСКА” у розмірі 89,0856%. 

  

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначено 

або звільнено) 

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 

Володіє часткою 
у статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках) 

29.03.2013р. призначено член Наглядової 
ради ПрАТ “УАСК 
АСКА” 

SCM FINANCE 
LIMITED 

зареєстрована в 
Республіці Кіпр за 
номером 195527 

89,0856 

Зміст інформації: 

Рішення про призначення (обрання) члена Наглядової ради прийнято загальними зборами ПрАТ "УАСК АСКА" 
29.03.2012. 
Призначення відбулося у зв'язку із  звільненням (відкликанням) попереднього складу Наглядової  ради. 
Посадова особа - SCM FINANCE LIMITED, яка зареєстрована в Республіці Кіпр за номером 195527, призначена 
на посаду члена Наглядової ради ПрАТ “УАСК АСКА” з 01.04.2013 року на невизначений термін. 
Володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ “УАСК АСКА” у розмірі 89,0856%. 

  

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначено 

або звільнено) 

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 

Володіє часткою 
у статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках) 



29.03.2013р. звільнено член Наглядової 
ради ПрАТ “УАСК 
АСКА” 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

“СКМ ФІНАНС” 

33340407 0,0000 

Зміст інформації: 

Рішення про звільнення (відкликання) члена Наглядової ради прийнято загальними зборами ПрАТ "УАСК 
АСКА" 29.03.2012. 
Звільнення відбулося у зв'язку із закінченням строку повноважень та вимог діючого законодавства. 
Посадова особа - Товариство з обмеженою відповідальністю “СКМ ФІНАНС”, яка зареєстрована в Україні, код 
ЄДРПОУ 33340407, перебувала на посаді члена Наглядової ради ПрАТ “УАСК АСКА” 3 роки. 
Володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ “УАСК АСКА” у розмірі 0,0000%. 

  

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначено 

або звільнено) 

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 

Володіє часткою 
у статутному 

капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

29.03.2013р. призначено член Наглядової 
ради ПрАТ “УАСК 
АСКА” 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
“СКМ ФІНАНС” 

33340407 0,0000 

Зміст інформації: 

Рішення про призначення (обрання) члена Наглядової ради прийнято загальними зборами ПрАТ "УАСК АСКА" 
29.03.2012. 
Призначення відбулося у зв'язку із  звільненням (відкликанням) попереднього складу Наглядової  ради. 
Посадова особа - Товариство з обмеженою відповідальністю “СКМ ФІНАНС”, яка зареєстрована в Україні, код 
ЄДРПОУ 33340407, призначена на посаду члена Наглядової ради ПрАТ “УАСК АСКА” з 01.04.2013 року на 
невизначений термін. 
Володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ “УАСК АСКА” у розмірі 0,0000%. 

  

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначено 

або звільнено) 

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 

Володіє часткою 
у статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках) 

29.03.2013р. звільнено член Наглядової 
ради ПрАТ “УАСК 
АСКА” 

Сосіс Олександр 
Йосипович 

--- 10,5016 

Зміст інформації: 

Рішення про звільнення (відкликання) члена Наглядової ради прийнято загальними зборами ПрАТ "УАСК 
АСКА" 29.03.2012. 
Звільнення відбулося у зв'язку із закінченням строку повноважень та вимог діючого законодавства. 
Посадова особа - Сосіс Олександр Йосипович (фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних 
даних), перебував на посаді члена Наглядової ради ПрАТ “УАСК АСКА” 3 роки. 
Володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ “УАСК АСКА” у розмірі 10,5016%. 

  



Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначено 

або звільнено) 

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 

Володіє часткою 
у статутному 

капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

29.03.2013р. призначено член Наглядової 
ради ПрАТ “УАСК 
АСКА” 

Сосіс Олександр 
Йосипович 

--- 10,5016 

Зміст інформації: 

Рішення про звільнення (відкликання) члена Наглядової ради прийнято загальними зборами ПрАТ "УАСК 
АСКА" 29.03.2012. 
Призначення відбулося у зв'язку із  звільненням (відкликанням) попереднього складу Наглядової  ради. 
Посадова особа - Сосіс Олександр Йосипович (фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних 
даних), призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ “УАСК АСКА” з 01.04.2013 року на невизначений 
термін. 
Володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ “УАСК АСКА” у розмірі 10,5016%. 

  

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

  

Генеральний директор ПрАТ “УАСК АСКА” 

А.О. Шукатко  _______________________ 

                                             підпис          м.п. 

01.04.2013р. 

 


