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 Текст повідомлення: 

На підставі рішення Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Нові 

Інжинірингові Технології» (надалі – Товариство), протокол №14/2012 від 16.01.2012 року 

виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: 

Посадова особа - голова Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія 

з управління активами «Стандарт-Капітал» відкликана з даної посади з 16.01.2012 на підставі 

рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №14/2012 від 16.01.2012). Строк 

перебування на даній посаді 0 років та 9 місяців. Володіє акціями Товариства у розмірі 0,0008% 

від статутного капіталу Товариства. Уповноважені представники посадової особи непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не мають. 

 

Посадова особа - член Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КОБИЖЧА» відкликана з даної посади з 16.01.2012 на підставі рішення позачергових 

загальних зборів акціонерів (протокол №14/2012 від 16.01.2012). Строк перебування на даній 

посаді 0 років та 9 місяців. Володіє акціями Товариства у розмірі 0,0008% від статутного 

капіталу Товариства. Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не мають. 

 

Посадова особа - секретар Наглядової ради Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» 

відкликана з даної посади з 16.01.2012 на підставі рішення позачергових загальних зборів 

акціонерів (протокол №14/2012 від 16.01.2012). Строк перебування на даній посаді 0 років та 9 

місяців. Володіє акціями Товариства у розмірі 0,0005% від статутного капіталу Товариства. 

Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не мають. 

 

Посадова особа - Ревізор Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований 

венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Східно-Європейський інвестиційний фонд» 

відкликана з даної посади з 16.01.2012 на підставі рішення позачергових загальних зборів 

акціонерів (протокол №14/2012 від 16.01.2012). Строк перебування на даній посаді 0 років та 9 

місяців. Володіє акціями Товариства у розмірі 0,0027% від статутного капіталу Товариства. 

Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не мають.  

 

Посадова особа - член Наглядової ради Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» (ЄДРПОУ - 

32961940) обрано на дану посаду з 16.01.2012 на підставі рішення позачергових загальних 

зборів акціонерів (протокол №14/2012 від 16.01.2012) строком на три роки. До обрання на дану 

посаду посадова особа перебувала на посаді секретаря Наглядової ради емітента. Володіє 

акціями Товариства у розмірі 0,0005% від статутного капіталу Товариства. Уповноважені 



представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

мають. 

 

Посадова особа - член Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КОБИЖЧА» (ЄДРПОУ - 21538873) обрано на дану посаду з 16.01.2012 на підставі рішення 

позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №14/2012 від 16.01.2012) строком на три 

роки. До обрання на дану посаду посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 

емітента. Володіє акціями Товариства у розмірі 0,0008% від статутного капіталу Товариства. 

Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не мають. 

 

Посадова особа - член Наглядової ради Удовенко Сергій Петрович обраний на дану посаду з 

16.01.2012 на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №14/2012 

від 16.01.2012) строком на три роки. До обрання на дану посаду посадова особа не перебувала 

на посадах емітента. Не володіє акціями Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 


