
        
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента  

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП - 

IНВЕСТ" 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  19199961 
3. Місцезнаходження емітента 01011  м.Київ провулок Кутузова,буд.3 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента  (044) 230-84-30 (044) 230-84-31 
5. Електронна поштова адреса емітента  oksana.borodavko@vegatele.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації  

www.vegatele.com 

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
2. Текст повідомлення:  
Повноваження Голови Наглядової ради - Укомлайн Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding Limited) (реєстрацiйний номер 
221049 ) припиняються з 30.04.2016р. у зв'язку з формуванням нового кiлькiсного складу Наглядової ради та 
переобранням її членiв.  Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 99.99289% на суму 852378080.00 грн. 
Iнформацiя щодо непогашених судимостей не надається, так як особа є юридичною Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi - 4 роки. Рiшення прийнято загальними Зборам акцiонерiв 25.04.2016р.  
Наглядова рада iснувала в Товариствi як одноосiбний орган.  
 
Наглядову раду, згiдно рiшення Зборiв вiд 25.04.2016р., сформовано в кiлькостi 3 (трьох) осiб.  
Голова Наглядової ради - Барiнов Олександр Олексiйович обраний на посаду з 01.05.2016р. Акцiями Товариства не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор з розвитку телекомунiкацiйного бiзнесу, Головний 
виконавчий директор. Рiшення про обрання особи до складу Наглядової ради прийнято загальними Зборам акцiонерiв 
25.04.2016р., а на посаду Голови зазначеного органу обраний на його засiданнi, яке також вiдбулося 25.04.2016р.  
 
Член Наглядової ради - Муковнiн Сергiй Олексiйович обраний на посаду з 01.05.2016р. Акцiями Товариства не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Iнвестицiйний менеджер, спецiалiст з управлiння активами та iнвестицiями. 
Рiшення прийнято загальними Зборам акцiонерiв 25.04.2016р.  
 
Член Наглядової ради - Курмаз Юрiй Павлович обраний на посаду з 01.05.2016р. Акцiями Товариства не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор, Керiвник. Рiшення прийнято загальними Зборам акцiонерiв 25.04.2016р.  
 
3. Підпис:  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством.  
Найменування посади: Генеральний директор ____________ Мурат Чинар. 
 
  
 
 
  




