Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Виконуюча обов`язки
Генерального директора

Шарохіна Олена Анатоліївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.03.2014

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «Нові Інжинірингові Технології»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б
4. Код за ЄДРПОУ
32962525
5. Міжміський код та телефон, факс
0445377981 5377946
6. Електронна поштова адреса
Marіna.Bіcheva@sknet.com.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.03.2014
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

№62(1815) Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 01.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.n-і-t.com.ua
(адреса сторінки)

1

в мережі Інтернет

(дата)

01.04.2014
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
прийняття
обрано або
рішення
припинено
повноваження)

1

27.03.2014

Посада

Прізвище,
ім'я, по
Розмір
батькові
Паспортні дані
частки в
фізичної
фізичної особи або
статутному
особи або
ідентифікаційний код
капіталі
повне
за ЄДРПОУ
емітента (у
найменування
юридичної особи
відсотках)
юридичної
особи

2

3

4

5

6

обрано

Голова
Наглядової
Ради

Щиголєва
Ольга
Леонідівна

**
особа не надала згоду
на розкриття
паспортних даних

0

Зміст інформації:
На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Нові
Інжинірингові Технології» (далі – Товариство), засідання якої відбулося 27.03.2014 року
(протокол №69/Т/2014 від 27.03.2014 р.) виникла особлива інформація щодо зміни складу
посадових осіб емітента, а саме:
Члена Наглядової Ради Товариства Щиголєву Ольгу Леонідівну (особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних) 27.03.2014 року обрано Головою Наглядової ради Товариства
строком на 3 роки.
Протягом останніх п’яти років посадова особа обіймала посади: головного бухгалтера у
Корпорації «ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ».
Акціями Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Підставами для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є
розподіл посад між членами наглядової ради.

27.03.2014

обрано

Секретар
Петров
Наглядової
Олексій
Ради
Анатолійович

**
особа не надала згоду
на розкриття
паспортних даних

0

Зміст інформації:
На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Нові
Інжинірингові Технології» (далі – Товариство), засідання якої відбулося 27.03.2014 року
(протокол №69/Т/2014 від 27.03.2014 р.) виникла особлива інформація щодо зміни складу
посадових осіб емітента, а саме:
Члена Наглядової Ради Товариства Петрова Олексія Анатолійовича (особа не надала згоду
на розкриття паспортних даних) 27.03.2014 року обрано Секретарем Наглядової ради
Товариства строком на 3 роки.
Протягом останніх п’яти років посадова особа обіймала посади: Радника Керуючого Віцепрезидента Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», Керуючого Віце-президента
Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА».
Акціями Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Підставами для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є
розподіл посад між членами наглядової ради.
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