Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології"
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Нові Інжинірингові Технології»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32962525
1.4. Місцезнаходження емітента: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б
1.5. Телефон керівника емітента: 044 537-79-81, 537-79-46
1.6. Електронна поштова адреса: Marina.Bicheva@sknet.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації www.n-i-t.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення:
На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові
Технології» (далі – Товариство), засідання якої відбулось 02.12.2013 (протокол № 62/Т/2013 від 02.12.2013),
виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:
Посадова особа – Генеральний директор Товариства, Коваль Віталій Олександрович (фізична особа не
надала згоди для розкриття паспортних даних), повноваження якого припинено через відкликання з даної
посади 02 грудня 2013 року. Строк перебування на даній посаді 4 роки 7 місяців. Посадова особа акціями
Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа – тимчасово здійснююча повноваження (виконуюча обов’язки) Генерального директора
Товариства, Шарохіна Олена Анатоліївна (фізична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних),
обрана тимчасово здійснюючою повноваження (виконуючою обов’язки) Генерального директора Товариства
на період з 03 грудня 2013 року до прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання
Генерального директора Товариства. Протягом своєї діяльності до обрання на дану посаду особа обіймала
посаду головного бухгалтера Товариства. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є заява Коваля
Віталія Олександровича про звільнення з посади Генерального директора Товариства за угодою сторін.
3. Підпис
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. Генерального директора Товариства
Шарохіна Олена Анатоліївна

(03.12.2013)

