Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова Правлiння

Захарченко Юрiй Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

23.05.2016

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ЕЛЕКТРОГРАД"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19 Лiтера А
4. Код за ЄДРПОУ
30734728
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 499-87-70 (0564) 27 15 13
6. Електронна поштова адреса
urist@el-grad.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.05.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано
у*
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

96 Бюлетень "Цiннi папери України"

26.05.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://electrograd.com.ua/emitinformation
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

27.05.2016
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Дата
звільнено, обрано
вчинення
або припинено
дії
повноваження)
1

2

20.05.2016

звільнено

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

АЕ 274928
Головний
Менжес Наталiя Вiкторiвна 11.07.1996 Центрально-Мiський РВ Криворiзького МУ
бухгалтер
УМВС України в Днiпропетровськiй областi

6
0

Зміст інформації:
Головою Правлiння АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" (Наказ № 97-к вiд 20.05.2016) прийнято рiшення про звiльнення з посади головного бухгалтера
Менжес Наталiю Вiкторiвну (паспорт АЕ № 274928, виданий Центрально-Мiський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi 11.07.1996) згiдно поданої заяви про звiльнення. На зазначенiй посадi перебувала з 26.01.2015. Часткою у статутному капiталi емiтента
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.05.2016

призначено

Головний
бухгалтер

АМ 094033
Вангела Оксана Василiвна 21.11.2000 Саксаганський РВ Криворiзького МУ УМВС
України у Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:
Головою Правлiння АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" (Наказ № 98-к вiд 20.05.2016) прийнято рiшення про призначення на посаду головного бухгалтера
Вангелу Оксану Василiвну (паспорт АМ № 094033, виданий Саксаганський РВ Криворiзького МУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi
21.11.2000) на невизначений термiн, згiдно поданої заяви про прийняття на роботу. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала посади
головного бухгалтера ТОВ "ЕКСПОТЕХНIКА", ТОВ "Днєстр", ТОВ "Виробник плюс". Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.05.2016

припинено
повноваження

Зміст інформації:

АЕ 274928
Член
Менжес Наталiя Вiкторiвна 11.07.1996 Центрально-Мiський РВ Криворiзького МУ
Правлiння
УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміни (призначено,
Дата
звільнено, обрано
вчинення
або припинено
дії
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Наглядовою радою АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" (Протокол № 03/16 вiд 20.05.2016) прийнято рiшення про припинення повноважень члену Правлiння
Менжес Наталiї Вiкторiвни (паспорт АЕ № 274928, виданий Центрально-Мiський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi 11.07.1996) за власним бажанням згiдно поданої заяви. На зазначенiй посадi перебувала з 14.04.2015. Часткою у статутному капiталi
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

