Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
04.11.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ УТЛ-357/11/20
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Генеральний директор
(посада)

Татарець Петро Васильович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
Приватне акцiонерне товариство «Лiзингова компанiя «Укртранслiзинг»
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01133, м.Київ, мiсто Київ, Вулиця Євгена Коновальця, будинок 32-Г, офiс 8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
30674235
5. Міжміський код та телефон, факс:
+38 (044) 284-23-00, +38 (044) 284-23-00
6. Адреса електронної пошти:
office@utl.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.utl.com.ua

04.11.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Ідентифікаційний
Розмір частки в
звільнено, обрано
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне
Посада
код юридичної
статутному капіталі
або припинено
найменування юридичної особи
особи
емітента (у відсотках)
повноваження)
1
2
3
4
5
6
04.11.2020
припинено
член Ревізійної комісії
Катрич Сергій Андрійович
0
повноваження
Зміст інформації:
Посадова особа Катрич Сергiй Андрiйович, займав посаду члена Ревiзiйної комiсiї, перебував на посадi з 20 квітня 2017 року по 04 листопада 2020 року. Повноваження
Катрича С.А. припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укртранслiзинг" від 04 листопада 2020 р. (Протокол б/н вiд 04 листопада 2020 року).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
04.11.2020
припинено
голова Ревізійної комісії
Леорда Андрій Аркадійович
0
повноваження
Зміст інформації:
Посадова особа Леорда Андрiй Аркадiйович, займав посаду голови Ревiзiйної комiсiї, перебував на посадi з 04 травня 2017 року по 04 листопада 2020 року.
Повноваження Леорди А.А. припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укртранслiзинг" від 04 листопада 2020 р. (Протокол б/н вiд 04 листопада
2020 року). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
04.11.2020
обрано
член Ревізійної комісії
Катрич Сергій Андрійович
0
Дата
вчинення
дії

Зміст інформації:
Катрич Сергiй Андрiйович (Паспорт: 001533991, орган видачі - 1262, дата оформлення 12.02.2018 р.), обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 04 листопада 2020 року
на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укртранслiзинг" (Протокол б/н вiд 04 листопада 2020 року). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано посадову особу - 3 роки. Член Ревiзiйної комiсiї Катрич Сергiй Андрiйович
обраний за пропозицiєю акцiонера ТОВ "Лемтранс" (частка в статутному капiталi - 49,9584%). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ
"Лемтранс": з вересня 2009 року до теперішнього часу - заступник фінансового директору з фiнансового контролю.
04.11.2020
обрано
член Ревізійної комісії
Завійський Михайло Миколайович
0
Зміст інформації:
Завійський Михайло Миколайович (Паспорт: серiя МС 060731, виданий Гусятинським РВ УМВС України в Тернопільській обл. 23 квітня 1996 року), обраний на посаду
члена Ревiзiйної комiсiї з 04 листопада 2020 року на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укртранслiзинг" (Протокол б/н вiд 04 листопада 2020 року).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано посадову особу - 3 роки. Член
Ревiзiйної комiсiї Завійський Михайло Миколайович обраний за пропозицiєю акцiонера АТ "Укрзалiзниця" (частка в статутному капiталi - 47,6691%). Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник управління економічної безпеки ПІІ "РН Україна", директор з адміністративних питань ТОВ "Рекурсія",
виконавчий директор ТОВ "Салютем Україна".

