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Текст повідомлення: 
 

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД 

БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1"  (надалі - Товариство), протокол №5/2012 від 13.03.2012 року виникла особлива 

інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: 

Посадова особа - Голова Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА 

ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОВОГРАД" (код ЄДРПОУ - 34763679) відкликана з даної 

посади з 13.03.2012 року на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №5/2012 від 

13.03.2012 року). Строк перебування на даній посаді 2 роки 11 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"  (код ЄДРПОУ - 

32961940) відкликана з даної посади з 13.03.2012 року на підставі рішення позачергових загальних зборів 

акціонерів (протокол №5/2012 від 13.03.2012 року). Строк перебування на даній посаді 2 роки 11 місяців. 

Володіє акціями Товариства у розмірі 0,0003% від статутного капіталу Товариства. Уповноважені 

представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. 

Посадова особа - Член Наглядової ради Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-металургійна 

компанія»  (код ЄДРПОУ - 25412086) відкликана з даної посади з 13.03.2012 року на підставі рішення 

позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №5/2012 від 13.03.2012 року). Строк перебування на 

даній посаді 2 роки 11 місяців. Володіє акціями Товариства у розмірі 87,527% 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) обрана на 

дану посаду у зв`язку з переобранням членів Наглядової ради з 13.03.2012 р. на підставі рішення Загальних 

зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1" (протокол 

№5/2012 від 13.03.2012 року)  строком на три роки. До обрання на дану посаду посадова особа перебувала на 

посаді Секретаря Наглядової ради Товариства. Володіє акціями Товариства у розмірі 0,0003 % 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 «АРЕТА» (ЄДРПОУ - 

13688707) обрана на дану посаду у зв`язку з переобранням членів Наглядової ради з 13.03.2012 р. на підставі 

рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

ВИРОБІВ-1" (протокол №5/2012 від 13.03.2012 року)  строком на три роки. До обрання на дану посаду 



посадова особа не перебувала на посадах Товариства. 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 «Компанія з управління 

активами «Стандарт-Капітал», що діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого 

венчурного інвестиційного фонду «Інвестиційні Технології» Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал»(ЄДРПОУ - 33546816, код за ЄДРІСІ - 233845) обрана на 

дану посаду у зв`язку з переобранням членів Наглядової ради з 13.03.2012 р. на підставі рішення Загальних 

зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1" (протокол 

№5/2012 від 13.03.2012 року)  строком на три роки. До обрання на дану посаду посадова особа не перебувала 

на посадах Товариства. Володіє акціями Товариства у розмірі 0,0086 % від статутного капіталу Товариства. 

Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

мають. 

Посадова особа - Ревізор Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВОГРАД-УКБ» (ЄДРПОУ - 

35133073) обрана на дану посаду з 13.03.2012 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства "ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1" (протокол №5/2012 від 13.03.2012 року)  

строком на п’ять років. До обрання на дану посаду посадова особа перебувала на посаді Ревізора Товариства. 

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

представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. 

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
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