Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОКАПIТАЛ"
2. Код за ЄДРПОУ 
31750520
3. Місцезнаходження 
01004 місто Київ Велика Васильківська 15/2
4. Міжміський код, телефон та факс 
+38 044 206 88 88 +38 044 206 88 89
5. Електронна поштова адреса 
ag@mercedes-benz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
http://www.mercedes-benz.ua/cars/about/mb-company/issuer_info.html
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 20.04.2018 року) у зв’язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.  Посадова особа Іскра Ігор Іванович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голови Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не обрано замість особи, повноваження якої припинено.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 20.04.2018 року) у зв’язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.  Посадова особа Вертійова Антоніна Дмитрівна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не обрано замість особи, повноваження якої припинено.
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



Пригара Я.М.


(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 
  








(дата) 


