
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

ВИРОБІВ-1» 

2. Код за ЄДРПОУ 21517799 

3. Місцезнаходження 03180, м. Київ, вул. Пшенична, 2 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 591-64-35 (044) 591-64-80 

5. Електронна поштова адреса zbv-1@zbv-1.com.ua  

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації http://zbv-1.com.ua  

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 
  

ІІ. Текст повідомлення 

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1» (надалі – Емітент), які відбулись 11 квітня 2016 року 

(протокол загальних зборів №12/2016 від 11.04.2016), виникла особлива інформація щодо зміни 

складу посадових осіб Емітента, а саме:  

 

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Емітента − Товариства з обмеженою 

відповідальністю «АРЕТА» (код за ЄДРПОУ – 13688707). Строк перебування на даній посаді 13 

місяців. Володіє акціями Емітента у розмірі 0,0008% від статутного капіталу Емітента. 

Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не мають. 

Припинено повноваження секретаря Наглядової ради Емітента − Консорціуму 

«ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» (код за ЄДРПОУ – 32961940). Строк перебування на даній посаді 13 

місяців. Володіє акціями Емітента у розмірі 7,9986% від статутного капіталу Емітента. 

Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не мають. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Емітента − Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал» (код за ЄДРПОУ − 

33546816), 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» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 233845). 

Строк перебування на даній посаді 13 місяців. Володіє акціями Емітента у розмірі 0,8262% від 

статутного капіталу Емітента. Уповноважені представники посадової особи непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не мають.  

Обрано членом Наглядової ради Емітента Семенову Маргариту Миколаївну (особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. Посадова особа часткою в 

статутному капіталі Емітента не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 

років: Директор ТОВ «Рудне П.О.Л.Е.». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. 

Обрано членом Наглядової ради Емітента Збарацьку Яну Вікторівну (особа не надала згоди 

на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі 

Емітента не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Консорціум 

«ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», провідний юрист. Посадова особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

Обрано членом Наглядової ради Емітента Коптегіна Михайла Вячеславовича (особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. Посадова особа часткою в 

статутному капіталі Емітента не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
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років: Приватне акціонерне товариство «Інститут розвитку менеджменту», Генеральний директор. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є 

рішення вищого органу Емітента. 

ІІІ. Підпис 

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади Генеральний директор Антоненко Олександр Володимирович 11.04.2016 

 

 

 

 

 

 


