Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ІТТ-Плаза»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21633867
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)287-14-47; 284-04-10
1.6. Електронна поштова адреса емітента: itt-plaza@atrep.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www.itt-plaza.com
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПАТ "ІТТ-Плаза" (далі за текстом – Товариство), що відбулись
29.05.2012 р., прийнято рішення про зміни в персональному складі посадових осіб у зв'язку з
обранням Голови та Членів Наглядової Ради Товариства (протокол № 29-05/12 від 29.05.2012 р.).
ЗВІЛЬНЕНО з 29.05.2012 р. з посади Члена Наглядової Ради Товариства Приватне акціонерне
товариство інвестиційну компанію «ІТТ-інвест» (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.
Фізкультури, 30, Код за ЄДРПОУ 23517763), в особі представника - Маркарової Оксани Сергіївни
(паспорт: серії СН № 247493, виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві 21.06.1996 р.),
у зв'язку з приведенням діяльності у відповідності до Статуту Товариства.
Частка посадової особи ПрАТ ІК "ІТТ-інвест" у статутному капіталі ПАТ "ІТТ-Плаза" становить
189774843 штук простих іменних акцій, що складає 48,2827%, представник Маркарова О.С.
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.
Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової Ради Товариства ПАТ "ІТТ-Плаза" один
рік і вісім місяців.
ПРИЗНАЧЕНО з 30.05.2012 р. на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Приватне
акціонерне товариство інвестиційну компанію «ІТТ-інвест» (місцезнаходження: 03150, м.
Київ, вул. Фізкультури, 30, Код за ЄДРПОУ 23517763), в особі представника - Маркарової Оксани
Сергіївни (паспорт: серії СН № 247493, виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві
21.06.1996 р.), що діє від імені акціонера Товариства у відповідності до вимог чинного
законодавства.
Частка посадової особи ПрАТ ІК "ІТТ-інвест" у статутному капіталі ПАТ "ІТТ-Плаза" становить
189774843 штук простих іменних акцій, що складає 48,2827%, представник - Маркарова О.С.
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.
Посадова особа призначена строком до відповідного рішення Загальних зборів акціонерів.
Інші посади, які обіймав представник посадової особи протягом своєї діяльності: менеджер з
зовнішніх та корпоративних зв'язків Western NIS Enterprise Fund, Голова Правління –Президент
ПрАТ ІК «ІТТ-інвест». Представник непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.
ПРИЗНАЧЕНО з 30.05.2012 р. на посаду Члена Наглядової Ради Товариства Жмака
Володимира Миколайовича (паспорт: серія СН № 113053, виданий Шевченківським РУГУ МВС
України у м. Києві 22.02.1996 р.).
Частка посадової особи у статутному капіталі ПАТ "ІТТ-Плаза" становить 7860993 штук простих
іменних акцій, що складає 2 %.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена
строком до відповідного рішення Загальних зборів акціонерів.
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: радник президента ЗАТ
«Київстар», виконавчий директор ТОВ «ТНК ВР Коммерс».
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор Зелінський Едуард Францович
31.05.2012 р.

