Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів.
Директор
(посада)

Семенкова Т. В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

31.01.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Енергополь-Україна"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04201 м. Київ, вул. Кондратюка, б. 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
20022334
5. Міжміський код та телефон, факс
+380 (44) 461-81-62, +380 (44) 430-47-20
6. Електронна поштова адреса
secretar@energopol-ukraine.com
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)
https://energopol3. Повідомлення розміщено на сторінці
в мережі Інтернет
ukraine.com/
(адреса сторінки)

(дата)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії
1
27.10.2018

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)
2
звільнено

Посада

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

3
головний бухгалтер

4
Кишко Наталія Іванівна

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

5

6
0

Зміст інформації:
У відповідності до наказу директора ПрАТ "Енергополь-Україна" №137 від 27.10.2018р. Кишко Наталію Іванівну (паспорт СН №088329 виданий Жовтневим РУГУ МВС
України в м.Києві 16.01.1996р.) було звільнено з посади головного бухгалтера. Підстава такого рішення: заява Кишко Н.І. від 24.10.2018р. Перебувала на посаді: з
28.03.2012р. Розмір пакета акцій, яким володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Замість Кишко Н.І. на посаду головного бухгалтера нікого не призначено. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію,
виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: Кишко Н.І. звільнено з посади головного бухгалтера з 07.11.2018р., за власним бажанням
згідно статті 38 КЗпП України.

