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Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію)  

 
28.11.2019 

(дата реєстрації емітентом 

електронного документа) 

№ 271119 

(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Генеральний директор    Лисов Дмитро 

Володимирович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АЛЬЦЕСТ" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 08130, Київська, село Петропавлiвська Борщагiвка, 

Петропавлiвська, 4 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21547168 

5. Міжміський код та телефон, факс: 0443714047 0443714047 

6. Адреса електронної пошти: Nataliya_Gresko@altsest.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації 

юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка 

здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового 

ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового 

ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA. 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію)  

Повідомлення розміщено 

на  власному веб-сайті 

учасника фондового 

ринку 

 http://altsest.com.ua  28.11.2019 
(адреса сторінки) (дата) 
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Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв  

Зміст інформації:  

27.11.2019 загальними зборами акцiонерiв АТ "Альцест" (ПРОТОКОЛ № 271119 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ АТ "АЛЬЦЕСТ" вiд 27.11.2019р) було прийняте 

рiшення: Закрити (лiквiдувати) Харківську фiлiю Приватного акцiонерного товариства 

"АЛЬЦЕСТ" (код за ЄДРПОУ ВП - 24277427), у зв’язку з виробничою необхідністю. 

Місцезнаходження філії: м. Харків, вул. Серпова, 4. 

Уповноважити Генерального директора приватного акцiонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" – 

Лисова Дмитра Володимировича вчиняти будь-якi необхiднi дiї, передбаченi чинним 

законодавством України, без обмежень, для закриття (лiквiдацiї) Харківської фiлiї 

Приватного акцiонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" (код за ЄДРПОУ ВП - 24277427), в тому 

числi з правом залучення третiх осiб на власний розсуд.  

 
 


