Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІВЕЛЬНО
– ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС"
Ідентифікаційний код юридичної особи 24925429
3. Місцезнаходження 01001, м.Київ, Володимирська, 12
4. Міжміський код, телефон та факс 044 506 20 09, 044 506 20 09
5. Електронна поштова адреса ik@global-estates.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації http://www.global-estates.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2
розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ БФК "Глобал Естейтс"
28.09.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу
Наглядової ради. Посадова особа Суммовська Наталія Іванівна, яка займала посаду Директор,
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 років 7 міс. В порядку ст. 21 Закону України
«Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію
щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ "БФК "Глобал Естейтс" 28.09.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради. Мазурок Юрій
Володимирович обрано на посаду Тимчасово виконуючий обов"язки Директора. Володiє часткою
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до обрання
Директора. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер, Головний
бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. В порядку ст. 21 Закону
України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Директор

Суммовська Наталія Іванівна
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

28.09.2018
(дата)

