
Особлива інформація емітента 

Код за ЄДРПОУ емітента: 25007606 

Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТ БАВАРIЯ 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" 

Дата, на яку складено 

інформацію: 
20.07.2020 

 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ 

(Повідомлення про інформацію) 

20.07.2020  

(дата реєстрації емітентом електронного документа)  

07/20/1-ос  

(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       Гром Гром Андрiй Вiкторович 

(посада)   (підпис)   
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТ БАВАРIЯ 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 12000 49041 мiсто Днiпро Панiкахи, будинок 5 

4.Ідентифікаційний код юридичної особи 25007606 

5. Міжміський код та телефон, факс +38(056)744-99-22; 744-99-04 

6. Адреса електронної пошти ipekurina@bmw.dp.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. 

 

д/н 

 

д/н 

8. 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 подання звітності та/або 

адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

безпосередньо). 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України» 

21676262 

804 

DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника 

фондового ринку 

http://www.bmw.dp.ua 20.07.2020 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



 

 

 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

20.07.2020 
припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

ради 

Тимофєєв 

Олександр 

Борисович 

д/н 0 

Зміст інформації: 

20.07.2020 - Вищим органом товариства, прийнято рішення (№12), про зміну складу посадових осіб емітента, відповідно до якого припинено 

повноваження Тимофєєва Олександра Борисовича, який займав посаду Голови Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі емітента не 

володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 29.10.2018 по 

20.07.2020>. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі волевиявлення одноосібного власника. 

20.07.2020 обрано 

Голова 

Наглядової 

ради 

Бернінг Ерік 

Александер 
д/н 0 

Зміст інформації: 

20.07.2020 - Вищим органом товариства, на підставі волевиявлення одноосібного власника, прийнято рішення (№12), про зміну складу 

посадових осіб емітента, відповідно до якого, обрано терміном на три роки, до складу Наглядової ради - Бернінга Еріка Александера, який є 

представником акціонера: Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія» (ЄДРПОУ: 23730020). Часткою 

в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років обіймав 

посаду Генерального директора акціонера Товариства. 20.07.2020 – на засіданні Наглядової ради (протокол №1), Бернінга Еріка Александера 

було обрано Головою Наглядової ради. 

20.07.2020 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Чорний Iгор 

Володимирович 
д/н 0 

Зміст інформації: 

20.07.2020 - Вищим органом товариства, прийнято рішення (№12), про зміну складу посадових осіб емітента, відповідно до якого припинено 

повноваження Чорного Ігора Володимировича, який займав посаду Члена Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 29.10.2018 по 20.07.2020>. 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі волевиявлення одноосібного власника. 

20.07.2020 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Чорний Iгор 

Володимирович 
д/н 0 

Зміст інформації: 

20.07.2020 - Вищим органом товариства, прийнято рішення (№12), про зміну складу посадових осіб емітента, відповідно до якого, обрано 

терміном на три роки, до складу Наглядової ради - Чорного Ігора Володимировича, який є представником акціонера: Товариства з обмеженою 

відповідальністю з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія» (ЄДРПОУ: 23730020). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. . Протягом останніх 5 років обіймала посади: 1) Заступник Генерального 

директора Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія»; 2) Член наглядової ради Емітента. Обрання 

посадової особи виконано на підставі волевиявлення одноосібного власника. 

20.07.2020 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Нестерова Оксана 

Миколаївна 
д/н 0 

Зміст інформації: 

20.07.2020 - Вищим органом товариства, прийнято рішення (№12), про зміну складу посадових осіб емітента, відповідно до якого припинено 

повноваження Нестерової Оксани Миколаївни, яка займала посаду Члена Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 29.10.2018 по 20.07.2020>. 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі волевиявлення одноосібного власника. 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

20.07.2020 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Нестерова Оксана 

Миколаївна 
д/н 0 

Зміст інформації: 

20.07.2020 - Вищим органом товариства, прийнято рішення (№12), про зміну складу посадових осіб емітента, відповідно до якого, обрано 

терміном на три роки, до складу Наглядової ради - Нестерової Оксани Миколаївни, який є представником акціонера: Товариства з обмеженою 

відповідальністю з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія» (ЄДРПОУ: 23730020). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років обіймала посади: 1) Директор з управління 

персоналом Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія»; 2) Член наглядової ради Емітента. Обрання 

посадової особи виконано на підставі волевиявлення одноосібного власника. 

 


