
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  
 

Директор       Лютий Ярослав Васильович 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  04.02.2019 
(дата) 

 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Прикарпатська iнвестицiйна компанiя "ПРIНКОМ"  
2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження 

76019, Iвано-Франкiвськ, Василiянок, буд.22 оф.300 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

20542223 
5. Міжміський код та телефон, факс 

(0342) 53-23-20 (0342) 53-23-20 
6. Електронна поштова адреса 

princom@com.if.ua 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.02.2019 
 (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у*   

 (номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці princom.com.ua в мережі Інтернет 05.02.2019 
 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

01.02.2019 звільнено Головний 

бухгалтер Гос Андрiй Йосипович   0 

Зміст інформації: 

Згiдно Наказу директора ПрАТ "Прiнком" № 2/К вiд 01.02.2019р., на пiдставi поданої заяви, звiльнено з посади Головного бухгалтера 

товариства з 01.02.2019 р. - Госа Андрiя Йосиповича. Часткою емiтента не володiє. Перебував на посадi 3 мiсяцi.Особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

01.02.2019 призначено Головний 

бухгалтер Лютий Роман Васильович  4.27 

Зміст інформації: 

Згiдно Наказу директора ПрАТ "Прiнком" № 3/К вiд 01.02.2019р., призначено на посаду Головного бухгалтера товариства з 02.02.2019 р. - 
Лютого Романа Васильовича. Володiє часткою емiтента - 4,27 % Попередня посада – Головний бухгалтер ТОВ "Онiкс-IВА" (Код ЄДРПОУ 

24680821). Призначено на посаду - безстроково до звiльнення. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
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