Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Антоненко Олександр
Володимирович

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.11.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03180, м. Київ, вул. Пшенична, 2
4. Код за ЄДРПОУ
21517799
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 591-64-35 (044) 591-64-80
6. Електронна поштова адреса
zbv-1@zbv-1.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://zbv-1.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

27.11.2017

обрано

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

голова
Наглядової Фурдило Нiна Миколаївна
Ради

5

6

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» (надалi –
Емiтент), яке вiдбулося 27 листопада 2017 року (протокол засiдання Наглядової ради № 235/Т/2017 вiд 27.11.2017), виникла особлива
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме:
Обрано головою Наглядової ради Емiтента Фурдило Нiну Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3
роки.
Посадова особа є представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стандарт-Реєстр».
Посадова особа часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ТОВ «БЕТОН СЕРВIС», головний бухгалтер ТОВ «СТРОМАТ
«СПЕЦБЕТОН».
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є розподiл посад мiж членами Наглядової ради Емiтента.
27.11.2017

припинено
повноваження

Генеральний
директор

Антоненко Олександр
Володимирович

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» (надалi –
Емiтент), яке вiдбулося 27 листопада 2017 року (протокол засiдання Наглядової ради № 236/Т/2017 вiд 27.11.2017), виникла особлива
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме:
Припинено повноваження Генерального директора Емiтента Антоненка Олександра Володимировича (особа не надала згоди на розкриття

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

паспортних даних) через вiдкликання 28 листопада 2017 року.
Строк перебування на данiй посадi 3 роки 1 мiсяць.
Акцiями Емiтента не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є рiшення Наглядової ради Емiтента.
27.11.2017

обрано

Генеральний Василiвецький Олександр
директор
В’ячеславович

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» (надалi –
Емiтент), яке вiдбулося 27 листопада 2017 року (протокол засiдання Наглядової ради № 236/Т/2017 вiд 27.11.2017), виникла особлива
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме:
Обрано з 29 листопада 2017 року Генеральним директором Товариства Василiвецького Олександра В’ячеславовича (особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних) строком на 1 (один) рiк.
Посадова особа часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник ТСЦ ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської»,
директор з виробництва ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської», директор ТОВ «Стромат «Спецбетон».
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є рiшення Наглядової ради Емiтента.

