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                                                    Текст повідомлення 
  Протоколом Загальних Зборів ПАТ «ІЦКК» № 1/2017 від 24.05.2017 р.:  
I. Припинити повноваження члена Наглядової ради з 24.05.2017: 

1. Груша Дмитро Богданович, термiн повноважень згiдно статуту, часткою в 
статутному капіталі  не володіє, непогашеної  судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

II. Скасувати в Товаристві орган контролю "Ревізійна комісія" та  припинити 
повноваження членів  Ревізійної комісії з 24.05.2017: 

1. Дубовська Тетяна Вячеславівна, термiн повноважень згiдно статуту, часткою в 
статутному капіталі  не володіє, непогашеної  судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, згоди на розміщення паспортних даних не надано. 

2. Зубов Дмитро Миколайович, термiн повноважень згiдно статуту, часткою в 
статутному капіталі  не володіє, непогашеної  судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, згоди на розміщення паспортних даних не надано. 

3. Ржевський Павло Миколайович, термiн повноважень згiдно статуту, часткою в 
статутному капіталі  не володіє, непогашеної  судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, згоди на розміщення паспортних даних не надано. 

 
  Протоколом Загальних Зборів ПАТ «ІЦКК» № 1/2017 від 24.05.2017 р. обрати  з 
24.05.2017 р. члена Наглядової ради Товариства.:  

1. Груша Дмитро Богданович – представник акціонера GARELIO TRADING LTD 
(ГАРЕЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД.) , член Наглядової ради Товариства, термiн повноважень 
згiдно статуту, часткою в статутному капіталі  не володіє, непогашеної  судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не 
надано. 

 
2. Живага Ольга Володимирівна – представник акціонера MICHELE PARTICIPATION 
CORP. (МІШЕЛЬ ПАРТІСІПЕЙШІН КОРП.) , член Наглядової ради Товариства ,термiн 
повноважень згiдно статуту, часткою в статутному капіталі  не володіє, непогашеної  
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на оприлюднення 
паспортних даних не надано. 

 
3.Клочек Тетяна Василівна – представник акціонера VALTINO CONTINENTAL S.A. 
(ВАЛТІНО КОНТІНЕНТАЛ С.А.) , Голова Наглядової ради Товариства, термiн 
повноважень згiдно статуту, часткою в статутному капіталі  не володіє, непогашеної  
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на оприлюднення 
паспортних даних не надано. 
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