
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ 
Секюрiтiз Груп" 

2. Код за ЄДРПОУ 25590014 

3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Григорiя Сковороди,21/16 

4. Міжміський код, телефон та факс 044-593-31-55 044-593-31-55 

5. Електронна поштова адреса inna.korolchuk@mdholding.com.ua 

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

http://ksg.kiev.ua/reports 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 
  II. Текст повідомлення 

ТОВ "КС Груп" (далi - Товариство) повiдомляє про звiльнення Головного бухгалтера: 
Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб, 
дата прийняття рiшення, змiст такого рiшення (звiльнення, призначення посадової особи) iз 
зазначенням пiдстав такого рiшення: 

Генеральним директором Товариства 01.08.2014р. прийнято рiшення про змiну Головного 
бухгалтера. 
Божок Людмилу Дмитрiвну звiльнено на пiдставi заяви про звiльнення за угодою сторiн та Наказу 
№9-К вiд 01.08.2014р 

Iнформацiя про посадову особу iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi, паспортних даних, 
повної назви посади, на яку призначено або з якої звiльнено, частка, якою володiє в статутному 
капiталi емiтента: 

Звiльнено Головного бухгалтера Товариства Божок Людмилу Дмитрiвну, паспорт серiї СК № 
997882, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 18.02.1999р. Часткою у 
статутному капiталi Товариства не володiє. 

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та iнформацiя про наявнiсть у 
посадових осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

Звiльнення Божок Л.Д. вiдбулось на пiдставi її заяви про звiльнення за угодою сторiн. Посадовi 
особи емiтента не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Божок Л.Д. перебувала на посадi Головного бухгалтера Товариства протягом 6 рокiв 8 мiсяцiв. 

 ТОВ "КС Груп" (далi - Товариство) повiдомляє про призначення Головного бухгалтера: 
Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб, 
дата прийняття рiшення, змiст такого рiшення (звiльнення, призначення посадової особи) iз 
зазначенням пiдстав такого рiшення: 

Генеральним директором Товариства 01.08.2014р. прийнято рiшення про змiну Головного 
бухгалтера, Головним бухгалтером Товариства призначено Корольчук Iнну Петрiвну. 

Пiдстави для прийняття рiшення: Наказ №10-К вiд 01.08.2014р.  
Iнформацiя про посадову особу iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi, паспортних даних, 

повної назви посади, на яку призначено або з якої звiльнено, частка, якою володiє в статутному 
капiталi емiтента: 

Призначено Головного бухгалтера Товариства Корольчук Iнну Петрiвну, паспорт серiї КО № 



240778, виданий Чорнухинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл. 27.07.2001р. Часткою у 
статутному капiталi Товариства не володiє. 

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та iнформацiя про наявнiсть у 
посадових осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

 
Прийняття Генеральним директором Товариства рiшення про змiну Головного бухгалтера. 
Посадовi особи емiтента не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Корольчук Iнна Петрiвна призначенана посаду Головного бухгалтера Товариства безстроково. 
Протягом своєї трудової дiяльностi Корольчук Iнна Петрiвна обiймала посади економiста, 
директора вiддiлу фiнансової установи-профучасника ринку цiнних паперiв, директора 
департаменту фiнансової установи-профучасника ринку цiнних паперiв, головного бухгалтера. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Шиханов Олександр Юрiйович 

Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
04.08.2014 
(дата) 
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