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

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

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРА РІТЕЙЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 33870671 

3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5 

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445930360, 0445930360 

5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://fozzy.ua 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

Протоколом засідання Наглядової ради № 05-2015 від 23.03.2015 р. було прийнято рішення 

звільнити 23 березня 2015р. Генерального директора ПрАТ "ФОРА РІТЕЙЛ"  Владовича Василя 

Юрійовича  (за сумісництвом) (паспорт серія СН № 332412, виданий Ватутiнський РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi, 02.11.1996 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

2521216156) 

Особа не має судимостей за корисливi або посадовi злочини. Розмір частки в статутному 

капіталі Товариства складає: 0%.  

Посадова особа перебувала на посадi з 04.05.2011р.  

З 24 березня 2015р. Генеральним директором ПрАТ "ФОРА РІТЕЙЛ"  призначено Владовича 

Василя Юрійовича (за основним місцем роботи). 

Протоколом засідання Наглядової ради № 05-2015 від 23.03.2015 р. було прийнято рішення 

призначити з 24 березня 2015р. Генеральним директором ПрАТ "ФОРА РІТЕЙЛ"  Владовича 

Василя Юрійовича  (за основним місцем роботи) (паспорт серія СН № 332412, виданий 

Ватутiнський РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 02.11.1996 р., реєстраційний номер облікової 

картки платника податків: 2521216156). Строк призначення - безстроково. 

Особа не має судимостей за корисливi або посадовi злочини. Розмір частки в статутному 

капіталі Товариства складає: 0%.  

Iншi посади, які обіймала (обіймає) посадова особа протягом останніх п'яти років: Генеральний 

директор ПАТ "ДНIПРЯНКА", Генеральний директор ПрАТ "ФОРА РІТЕЙЛ". 

 

III. Підпис  
 

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

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Генеральний директор        Владович В.Ю. 

24.03.2015 


