Повiдомлення про виникнення особливоi iнформацii (iнформацii про iпотечнi цiннi папери,
сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю) eMiTeHTa
(для опублiкування в офiцiйному друкованому виданнi)
I. Загальнi вiдомостi
1.

Повне найменування eMiTeHTa: Приватне акцiонерне товариство "Енергоконструкцiя"

2. Код за еЩРПОУ: 31810081

3. Мiсцезнаходження: 08130 Киiвська область, Киево-Святошинський район, село Чайки,
Лобановського Валерiя, буд.21,корпус 5, кв.2
4. Мiжмiський код, телефон та факс: 04459З0862,04459З0862
5. Електронна поштова адреса: vf@ekonsr.com.ua
6. Адреса сторiнки в мережi IHTepHeT, яка додатково використовуеться eMiTeHToM для розкриття
iнформацiТ: www. energoconstructsiya.com.ua
7. Вид особливоТ iнформацiТ або iнформацiТ про iпотечнi цiннi папери, сертифiкати фонду
операцiй з нерухомiстю: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб eMiTeHTa

II. Текст Повiдомлення

ПОСаДОВа

особа В.О. Голови Правлiння Фещенко Анатолiй Михайлович був призначений

з

17.02.2015 р. рiшенням Правлiння пiсля cMepTi Голови Правлiння Новацького В.Б. Зборами
акцiонерiв вiд 14.09 2010 року був обраний в члени Правлiння. Фещенко А.М. на розкриття
паспортних даних згоди не надав. ЗаЙмав посаду заступника голови правлiння.Дкцiями
Товариства володiТ у розмiпi 4.22%. НепогашеноТ судимоств за корисливi та посадовi зличини
немае

Фещенко А.М. переобраний в члени Правлiння на посаду заступника Голови Правлiння
рiчними Зборами акцiонерiв вiд21.04.20l5 року Протокол J\Ъ1 та Протокол правлiння J\Ъ 1 вiд
21.04.20T5 року сроком на 5 poKiB до 21.04.2020 року.. В ПрАТ "Енергоконструкцiя" працюе з
2002 року, займав ocTaHHi посади: заступник Голови Правлiння, В.О. Голови Правлiння, На
розкриття паспортних даних згоди не надавав. Володiе акцiями Товариства у розмiрi 4.22%,
НепогашеноТ судимостi за корисливi та посадовi злочини немас.
Коваль Олексй Анатолiйович був обраний Головою Правлiння ПрАТ"Енергоконструкцiя"
черговими Зборами акцiонерiв Товариства сроком на 5 poKiB до 21.04.2020 року ( Протокол J\Ъ 1
вiд 2l квiтня 20l5 року, Протокол Правлiння NЬ l вiд 2l квiтня 20lSpoKy). Працюе в Товариствi
з 1.04.20l1poKy, спочатку головним юрисконсультом, з 1.06 2012 року обiймав посалу
ЗостУпника голови Правлiння. Згоду на розкриття паспортних даних не надавав. Дкцiями
Товариства володiе у розмiрi 0,07 Уо. НепогашеноТ судимостi за корисливi та посадовi злочини
немае.

Гончаренко Лириса Йосипiвна працюе в ПрАТ "Енергоконструкцiя" з 20О2 року. Постiйно
обiЙмала посаду голвного бухгалтера. Акцiями Товариства володiе у розмiрi 16,22 %.
непогашенот судимостi за корисливi та посадовi зличини немас. Згоду на розкриття паспртних
даних не надала. На рiчними Зборах акцiонерiв були припиненнi повноваження як члена
Правлiння - Протокол Jфl вiд 2l квiтня 20l5 року
ГончаренКо ЛарисУ ЙосипiвнУ переобраНо членоМ ПравлiннЯ рiчними Зборами акцiонерiв ,
ПРтокол Ns 1 вiд 21.04.201.5 року , Протокол Правлiння ЛЪ l вiд 2|.O4.2Ol5 року сроком на 5
poKiB до 21.04.2020poKy. Працюе в Товариствi з 2002 року, постiйно обiймае посаду головного
бухгалтера. ЗгодИ на розкриТтя паспорТних даниХ не надала. Акцiями Товариства володiе у
РОЗмiРi |6.22%. НепогашеноТ судимостi за корисливi та посадовi злочини немае.
III. Пiдпис
l. Особа, зазначена нижче, пiдтверлжуе достовiрнiсть iнформацiТ, що мiститься у повiдомленнi,
та визнае, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
2. Голова Правлiння Коваль O.A.22.04.2015

