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. Ідентифікаційний код юридичної особи 
31750520
3. Місцезнаходження 
01004 місто Київ Велика Васильківська 15/2
4. Міжміський код, телефон та факс 
+38(044)2068888 +38(044)2068889
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 
На підставі рішення Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКАПІТАЛ» (протокол № 31/01/2019-1 від 31 січня 2019 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:
Звільнено (припинено повноваження) Пригари Ярослава Миколайовича (паспорт: серія НК номер 572125, виданий 26.02.1999 р. Талалаївським РВ УМВС в Чернігівській області) з посади Генерального директора Товариства 31 січня 2019 року на підставі поданої ним заяви. Строк повноважень склав 9 років 4 місяці 30 днів. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0% акцій.
На підставі рішення Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКАПІТАЛ» (протокол № 31/01/2019-1 від 31 січня 2019 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:
Призначено (обрано) Анохіна Валерія Михайловича  (паспорт серія ТТ № 151655, виданий Оболонським  РВ ГУДМС України в м. Києві 04.01.2013 року) Генеральним директором Товариства з 01 лютого 2019 року на підставі поданої ним заяви. Строк, на який призначено -  без зазначення строку призначення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Протягом своєї діяльності займав наступні посади: директор, генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0% акцій.
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



Анохін В.М.


(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 
  








(дата) 


