
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІСКРА” 

 
Публічне акціонерне товариство “ІСКРА” 
 Україна, 79066, м. Львів, вул. Вулецька, 14 
 тел.  +38 (0322) 245-430-06 
факс +38 (0322) 245-43-20 
@ e-mail: Office@iskra.com.ua 

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

 
I. Загальні відомості 

1. Повненайменуванняемітента: Публічнеакціонернетовариство «Іскра» 
2. Код за ЄДРПОУ: 00214244 
3. Місцезнаходження: 79066, м. Львів, вул. Вулецька, 14 
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 245-43-06, (032) 245-43-20 
5. Електроннапоштова адреса: office@iskra.com.ua 
6. Адреса сторінкивмережіІнтернет, яка додаткововикористовуєтьсяемітентом для розкриттяінформації: 
www.iskra.bfg.lviv.ua 
7. Вид особливоїінформації: відомостіщодо зміни складу посадових осіб емітента. 

 
II. Текст повідомлення 

         Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Iскра" вiд 26.04.2017р. (Протокол 
№25) припинено повноваження члена Наглядової ради - представника акцiонера СiфонтХолдiнгс 
Лiмiтед (код юридичної особи HE 93789, розмiр пакета акцiй ПАТ «Iскра» 9,8799%) - 
ЗiгфрiдаБернда Пiльца (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ не 
володiє, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня). 
Пiдставаприпиненняповноважень: вiдповiдно до вимог п. 9.2. Статуту ПАТ «Iскра» Член 
Наглядової ради обираєтьсяЗагальнимизборамитермiном до наступногопереобрання. Особа 
перебувала на посадi з 27.04.2016р. 
         Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Iскра" вiд 26.04.2017р. (Протокол 
№25) припинено повноваження члена Наглядової ради - представника акцiонераКрiскон Лiмiтед 
(код юридичної особи HE 96115, розмiр пакета акцiй ПАТ «Iскра» 9.9695%) - Ореста Ляйєра 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ не володiє, непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня). Пiдставаприпиненняповноважень: 
вiдповiдно до вимог п. 9.2. Статуту ПАТ «Iскра» Член Наглядової ради 
обираєтьсяЗагальнимизборамитермiном до наступногопереобрання. Особа перебувала на посадi з 
27.04.2016р. 
          Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Iскра" вiд 26.04.2017р. (Протокол 
№25) припинено повноваженя члена Наглядової ради - представника акцiонера 
РосiнантеЕнтерпрайзес Лiмiтед (код юридичної особи HE 93887, розмiр пакета акцiй ПАТ «Iскра» 
9,4645%) - Козiброди Ярослава Iвановича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, 
акцiями ПАТ не володiє, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня). 
Пiдставаприпиненняповноважень: вiдповiдно до вимог п. 9.2. Статуту ПАТ «Iскра» Член 
Наглядової ради обираєтьсяЗагальнимизборамитермiном до 
наступногопереобрання.Особаперебувала на посадi з 27.04.2016р. 
Вiдповiдно до рiшенняЗагальнихзборiвакцiонерiв ПАТ "Iскра" вiд 26.04.2017р. (Протокол №25) та 
Протоколу Наглядової ради ПАТ "Iскра" вiд 26.04.2017р. обрано Головою Наглядової ради ПАТ 
"Iскра" - представникаакцiонераЕлектХолдiнгсЛiмiтед (код юридичної особи HE 93517, розмiр 
пакета акцiй ПАТ «Iскра» 9,4609%) - ЗiгфрiдаБерндаПiльца (особа не надалазгоди на 
розкриттяпаспортнихданих, акцiями ПАТ не володiє, непогашенасудимiсть за корисливi та 
посадовiзлочинивiдсутня).Пiдставаобрання: вiдповiдно до вимог п. 9.2. Статуту ПАТ «Iскра» Член 
Наглядової ради обираєтьсяЗагальнимизборамитермiном до 
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наступногопереобрання.Особаобранастроком до 
наступногопереобрання.Протягомостаннiхп'ятирокiв особа обiймалатакiпосади: директор ТзОВ 
Вон- ундФервальтунг (Wohn- undVerwaltungsGmbH), м.Хемнiц, Нiмеччина; Голова Наглядової 
ради ПАТ "Iскра". 
          Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Iскра" вiд 26.04.2017р. (Протокол 
№25) обрано Члена Наглядової ради ПАТ "Iскра" - представника акцiонераФладiс Ентерпрайзес 
Лiмiтед (код юридичної особи HE 156909, розмiр пакета акцiй ПАТ «Iскра» 9,4471%) - Ореста 
Ляйєра (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ не володiє, 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня). Пiдстава обрання: вiдповiдно 
до вимог п. 9.2. Статуту ПАТ «Iскра» Член Наглядової ради обирається Загальними зборами 
термiном до наступного переобрання. Особа обрана строком до наступного переобрання. 
Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала такi посади: директор ТзОВВон-ундФервальтунг 
(Wohn- undVerwaltungsGmbH), м.Хемнiц, Нiмеччина; член Наглядової ради ПАТ "Iскра". 
          Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Iскра" вiд 26.04.2017р. (Протокол 
№25) обрано Члена Наглядової ради ПАТ "Iскра" - акцiонераЩудло Ореста Ярославовича 
(паспорт серiї КА №260880, виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 
11.10.1996р., володiє акцiями ПАТ у розмiрi 0.000285%, непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня). Пiдставаобрання: вiдповiдно до вимог п. 9.2. Статуту ПАТ «Iскра» 
Член Наглядової ради обираєтьсяЗагальнимизборамитермiном до наступногопереобрання. Особа 
обрана строком до наступного переобрання. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала такi 
посади: директор БО «Представництва» ПАТ «Iскра»; член Правлiння ПАТ «Iскра»; член 
Спостережної Ради FabrykaZarowek «HELIOS» Sp. zo.o., м. Катовiце, Польща. 
         Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Iскра" вiд 26.04.2017р. (Протокол вiд 
26.04.2017р.) припинено повноваження Члена Правлiння ПАТ "Iскра" - акцiонераЩудло Ореста 
Ярославовича (паспорт серiї КА №260880, виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй 
обл. 11.10.1996р., володiє акцiями ПАТ у розмiрi 0.000285%, непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня). Пiдстава припинення повноважень: у зв'язку з обранням особи 
Членом Наглядової ради ПАТ "Iскра" вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
26.04.2017р.Особа перебувала на посадi як Член Правлiння з листопада 2011 року. На посаду 
замiстьЩудло О.Я., повноваженняякогоприпинено, не обранонiкого. 

ІІІ. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
 
Голова правління - 
Генеральний директор ПАТ «Іскра»                  __________________              М. А. Костів 

                 26.04.2017р. 
 
 


	Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
	I. Загальні відомості
	II. Текст повідомлення
	Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
	Голова правління -
	Генеральний директор ПАТ «Іскра»                  __________________              М. А. Костів

