Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
24.04.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 24.04/2019
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами).

Генеральний директор
(посада)

Іщенко М.Ю.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Зміна складу посадових осіб емітента)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Енергомонтажвентиляція»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. І.Франка, буд.5 літ.Б
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 25293049
5. Міжміський код та телефон, факс: 044 -2350088, 044- 2345944
6. Адреса електронної пошти: info@emv.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації
юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка
здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового
ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового
ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового
ринку
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http://emw.kiev.ua
(адреса сторінки)

24.04.2019
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
Посада*
обрано або
дії
припинено
повноваження)
1
24.04.2019

2

3

Прізвище, ім'я,
по батькові або
Ідентифікаційний
повне
код юридичної
найменування
особи
юридичної
особи
4

Іщенко
припинено Генеральний
Михайло
повноваження директор
Юрійович

Розмір частки
в статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

5

6

-

50

Зміст інформації:
24 квітня 2019 р. річними загальними зборами Приватного акціонерного товариства
«Енергомонтажвентиляція» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а
саме:
- припинено повноваження Генерального директора Іщенка Михайла Юрійовича за
рішенням загальних зборів. Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних
даних. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 50%. Особа обіймала дану посаду з
28.04.2011р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
24.04.2019

припинено Голова
повноваження правління

Корбут Вадим
Павлович

-

50

Зміст інформації:
24 квітня 2019 р. річними загальними зборами Приватного акціонерного товариства
«Енергомонтажвентиляція» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а
саме:
- припинено повноваження Голови правління Корбута Вадима Павловича за рішенням
загальних зборів. Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних. Володіє
часткою у статутному капіталі емітента 50%. Особа обіймала дану посаду з 28.04.2011р.;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
припинено
24.04.2019
Ревізор
повноваження

Романенко
Сергій
Петрович

-

0

Зміст інформації:
24 квітня 2019 р. річними загальними зборами Приватного акціонерного товариства
«Енергомонтажвентиляція» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а
саме:
- припинено повноваження Ревізора Романенка Сергія Петровича за рішенням загальних
зборів. Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою у
статутному капіталі емітента не володіє. Особа обіймала дану посаду з 28.04.2011р.;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
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24.04.2019

обрано

Іщенко
Генеральний
Михайло
директор
Юрійович

-

50

Зміст інформації:
24 квітня 2019 р. річними загальними зборами Приватного акціонерного товариства
«Енергомонтажвентиляція» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а
саме:
- обрано на посаду Генерального директора Іщенка Михайла Юрійовича за рішенням
загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента володіє в розмірі 50%. Посадова
особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних. Особу обрано строком на 5 років.
Протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: Генеральний директор ПрАТ
«Енергомонтажвентиляція»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не
має.
24.04.2019

обрано

Голова
правління

Корбут Вадим
Павлович

-

50

Зміст інформації:
24 квітня 2019 р. річними загальними зборами Приватного акціонерного товариства
«Енергомонтажвентиляція» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а
саме:
- обрано на посаду Голови правління Корбута Вадима Павловича за рішенням загальних
зборів. Часткою у статутному капіталі емітента володіє в розмірі 50%. Посадова особа не
надавала згоду на розкриття паспортних даних. Особу обрано строком на 5 років. Протягом
останніх п’яти років обіймав наступні посади: Голова правління ПрАТ
«Енергомонтажвентиляція»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не
має.

24.04.2019

обрано

Ревізор

Свадковська
Катерина
Володимирівна

-

0

Зміст інформації:
24 квітня 2019 р. річними загальними зборами Приватного акціонерного товариства
«Енергомонтажвентиляція» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а
саме:
- обрано на посаду Ревізора Свадковська Катерина Володимирівна за рішенням загальних
зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа не надавала згоду
на розкриття паспортних даних. Особу обрано строком на 5 років. Протягом останніх п’яти
років обіймала наступні посади: начальник юридичного відділу ТОВ «Будівельномонтажний комплекс «Енергомонтажвентиляція»; непогашених судимостей за корисливі та
посадові злочини не має.
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____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження)
на кожну посаду.
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