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

Шульга Вiталiй Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

10.05.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
76010, Iвано-Франкiвськ, вул. Ленкавського, 20
4. Код за ЄДРПОУ
03361046
5. Міжміський код та телефон, факс
0342501622 0342501602
6. Електронна поштова адреса
pat@ifgas.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.05.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

90 Вiдомостi ДКЦПФР

14.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://if.104.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

10.05.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

10.05.2018

обрано

Голова
Наглядової
ради

Девiд Ентонi Ховард
Браун

згоди не надавав

0

Зміст інформації:
Наглядовою радою ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз" 10 травня 2018 року (протокол № 10/05-2018) Обрано члена Наглядової ради ПАТ "IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ" Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown), що не володiє акцiями Товариства - представника акцiонера
ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 ( володiє 1 акцiєю ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз",
вартiстю 0,25коп) - Головою Наглядової ради ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ". Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Згоди на
розкриття паспортних даних не надавав. Iнформацiя про посади, якi посадова особа обiймала протягом п'яти останнiх рокiв вiдсутня, оскiльки
особа не надала згоди на її розголошення. Обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.
10.05.2018

обрано

Секретар
Наглядової
ради

Мiлькевич Вiталiй
Павлович

згоди не надава

0

Зміст інформації:
Наглядовою радою ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз" 10 травня 2018 року (протокол № 10/05-2018) Обрано члена Наглядової ради ПАТ "IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ" Мiлькевича Вiталiя Павловича, що не володiє акцiями ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз" - представника акцiонера
СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927, що володiє 1 акцiєю ПАТ "IваноФранкiвськгаз", вартiстю 0,25 коп. - Секретарем Наглядової ради ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ". Обрано на строк до переобрання.
Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Iнформацiя про посади, якi посадова
особа обiймала протягом п'яти останнiх рокiв вiдсутня, оскiльки особа не надала згоди на її розголошення. Обрано на посаду члена Наглядової
ради з 01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.

