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.
Президент

Путiлова Галина Анатолiївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2014

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 “Iнформтехнологiя”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03150, м.Київ, вул.Федорова, буд.6, кв.12
4. Код за ЄДРПОУ
23734437
5. Міжміський код та телефон, факс
0444676849 0442061057
6. Електронна поштова адреса
lb@nau.kiev.ua

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

28.04.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на сторінці

81 (1834) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

29.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.nau.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2014
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Дата
звільнено, обрано або
прийняття
припинено
рішення
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

1

2

3

4

5

25.04.2014

припинено
повноваження

член
Правлiння

Пiнська Людмила Савелiївна

--

Розмір частки
в статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)
6

10.000000

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Iнформтехнологiя" вiд 25 квiтня 2014 року (Протокол № 1) у зв’язку з необхiднiстю приведення кiлькiсного складу
посадових осiб товариства згiдно нової редакцiї Статуту прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента. Одноосiбним виконавчим органом
товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Президент.
Вiдкликано з посади член Правлiння – Пiнська Людмила Савелiївна. Перебувала на посадi з 02.09.1998р.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
25.04.2014

припинено
повноваження

член
Правлiння

Берестова Людмила
Миколаївна

--

10.000000

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Iнформтехнологiя" вiд 25 квiтня 2014 року (Протокол № 1) у зв’язку з необхiднiстю приведення кiлькiсного складу
посадових осiб товариства згiдно нової редакцiї Статуту прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента. Одноосiбним виконавчим органом
товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Президент.
Вiдкликано з посади член Правлiння – Берестова Людмила Миколаївна. Перебувала на посадi з 01.09.1998р.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття
паспортних даних не надала.
25.04.2014

обрано

Ревiзор

Крочак Едуард Валентинович

--

0.000000

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Iнформтехнологiя" вiд 25 квiтня 2014 року (Протокол № 1) у зв’язку з необхiднiстю приведення кiлькiсного складу
посадових осiб товариства згiдно нової редакцiї Статуту прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента.
Обрано на термiн 5 (п'ять) рокiв на посаду Ревiзор – Крочак Едуард Валентинович.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник юридичного управлiння ПрАТ "Iнформтехнологiя".
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

