Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова комiсiї з
припинення
(реорганiзацiї)

Косковецька Євгена
Станiславiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

07.11.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товаристо "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
29000, м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00213440
5. Міжміський код та телефон, факс
(0382) 78-84-94 (0382) 74-67-36
6. Електронна поштова адреса
urist.uea@gmail.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.11.2018
(дата)

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

214 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку

08.11.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.uea.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

08.11.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1
06.11.2018

2
обрано

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

-

12.302709

Голова
Наглядової Покрасс Борис Йосипович
ради

Зміст інформації:
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової ради ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (протокол № 1 вiд
06.11.2018 року). Обрано на посаду Голови Наглядової ради з 06 листопада 2018 року до 01 листопада 2019 року.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Голова Наглядової ради - є акцiонером Товариства та володiє часткою у статутному капiталi емiтента - 12,302709 %.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

06.11.2018

обрано

Заступник
Голови
Наглядової
ради

Голубченко Анатолiй
Костянтинович

-

13.055425

Зміст інформації:
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової ради ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (протокол № 1 вiд
06.11.2018 року). Обрано на посаду заступника Голови Наглядової ради з 06 листопада 2018 року до 01 листопада 2019 року.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Перший заступник Голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї.
Заступник Голови Наглядової ради - є акцiонером Товариства та володiє часткою у статутному капiталi емiтента - 13,055425 %.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
06.11.2018

обрано

Секретар
Наглядової
ради

Коренблiт Роман
Михайлович

-

6.361462

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

2

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Зміст інформації:
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової ради ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (протокол № 1 вiд
06.11.2018 року).
Обрано на посаду секретаря Наглядової ради з 06 листопада 2018 року до 01 листопада 2019 року.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора ТОВ "ТРАНСГРУП".
Секретар Наглядової ради - є акцiонером Товариства та володiє часткою у статутному капiталi емiтента - 6,361462 %.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

