Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів.
В. о. Генерального директора
(посада)

Хренов Д.Ю.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

19.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "САН IнБев Україна"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03680 м. Київ, вул.Фiзкультури, б.30-В
4. Код за ЄДРПОУ
30965655
5. Міжміський код та телефон, факс
+380 (44) 201-40-00, +380 (44) 201-40-00
6. Електронна поштова адреса
office.ukraine@ab-inbev.com
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії
1
18.04.2018

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)
2
припинено
повноваження

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або
повне найменування юридичної
особи

3
Голова наглядової ради

4
Вiжул Євгенiй Вiталiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
5
..
.

Розмір частки
в статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)
6
0

Зміст інформації:
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "САН IнБев Україна" (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було прийнято рішення
припинити повноваження голови наглядової ради Вiжула Євгенiя Вiталiйовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16 вiд
18.04.2018р.). Перебував на посаді: з 20.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з
конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.
18.04.2018
припинено
Член наглядової ради
Шеппард Олеся Володимирiвна
..
0
повноваження
.
Зміст інформації:
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "САН IнБев Україна" (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було прийнято рішення
припинити повноваження члена наглядової ради Шеппард Олесі Володимирiвни. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16 вiд
18.04.2018р.). Перебувала на посаді: з 20.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з
конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.
18.04.2018
припинено
Член наглядової ради
Балахнов Олександр Володимирович
..
0
повноваження
.
Зміст інформації:
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "САН IнБев Україна" (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було прийнято рішення
припинити повноваження члена наглядової ради Балахнова Олександра Володимировича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16
вiд 18.04.2018р.). Перебував на посаді: з 20.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію,
виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.
18.04.2018
припинено
Член наглядової ради
Братерський Геннадiй Михайлович
..
0
повноваження
.
Зміст інформації:
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "САН IнБев Україна" (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було прийнято рішення
припинити повноваження члена наглядової ради Братерського Геннадiя Михайловича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16 вiд
18.04.2018р.). Перебував на посаді: з 20.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з
конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.
18.04.2018
припинено
Член наглядової ради
Романова Ольга Володимирiвна
..
0

повноваження

.

Зміст інформації:
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "САН IнБев Україна" (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було прийнято рішення
припинити повноваження члена наглядової ради Романової Ольги Володимирiвни. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16 вiд
18.04.2018р.). Перебувала на посаді: з 20.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з
конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.
18.04.2018
обрано
Член наглядової ради
Вiжул Євгенiй Вiталiйович
..
0
.
Зміст інформації:
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "САН IнБев Україна" (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на
посаду члена наглядової ради Вiжула Євгенiя Вiталiйовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16 вiд 18.04.2018р.). Строк, на
який обрано: на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: стажист - дослідник, фахівець з ціноутворення, спеціаліст з бюджетування та
аналізу ефективності, фахівець з бюджетування та аналізу ефективності, менеджер з аналізу капітальних інвестицій, менеджер з бюджетування та аналізу ефективності,
голова наглядової ради. Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником
акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття
паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансовогосподарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.
18.04.2018
обрано
Член наглядової ради
Шеппард Олеся Володимирiвна
..
0
.
Зміст інформації:
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "САН IнБев Україна" (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на
посаду члена наглядової ради Шеппард Олесю Володимирiвну. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16 вiд 18.04.2018р.). Строк, на
який обрано: на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: заступник голови наглядової ради, менеджер з податків, старший спеціаліст по
податках. Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір
пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не
надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності
емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.
18.04.2018

обрано

Член наглядової ради

Балахнов Олександр Володимирович

..
.

0

Зміст інформації:
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "САН IнБев Україна" (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на
посаду члена наглядової ради Балахнова Олександра Володимировича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16 вiд 18.04.2018р.).
Строк, на який обрано: на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: секретар наглядової ради, старший юрисконсульт. Посадова особа не є:
незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які
належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова
інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада
була обрана в повному складі.
18.04.2018
обрано
Член наглядової ради
Романова Ольга Володимирiвна
..
0
.

Зміст інформації:
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "САН IнБев Україна" (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на
посаду члена наглядової ради Романову Ольгу Володимирiвну. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16 вiд 18.04.2018р.). Строк, на
який обрано: на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: старший юрисконсульт, юрисконсульт. Посадова особа не є: незалежним
директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у
відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна
для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному
складі.
18.04.2018
обрано
Член наглядової ради
Братерський Геннадiй Михайлович
..
0
.
Зміст інформації:
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "САН IнБев Україна" (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на
посаду члена наглядової ради Братерського Геннадiя Михайловича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16 вiд 18.04.2018р.).
Строк, на який обрано: на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: старший регіональний юрисконсульт. Посадова особа не є: незалежним
директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у
відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна
для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному
складі.
18.04.2018
обрано
Голова наглядової ради
Вiжул Євгенiй Вiталiйович
..
0
.
Зміст інформації:
18.04.2018р. на засіданні наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "САН IнБев Україна" (протокол №4-18 вiд 18.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на
посаду голови наглядової ради Вiжула Євгенiя Вiталiйовича. Підстава такого рішення: рішення наглядової ради (протокол №4-18 вiд 18.04.2018р.). Строк, на який
обрано: до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: стажист - дослідник, фахівець з ціноутворення, спеціаліст з бюджетування та
аналізу ефективності, фахівець з бюджетування та аналізу ефективності, менеджер з аналізу капітальних інвестицій, менеджер з бюджетування та аналізу ефективності,
голова наглядової ради. Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником
акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття
паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансовогосподарської діяльності емітента: в зв'язку з обранням членів наглядової ради загальними зборами акціонерів (протокол №16 від 18.04.2018р.).

