
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ» 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 24592175 

3. Місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 236-81-31 

5. Електронна поштова адреса info@rmz-modul.com.ua 

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

http://24592175.com.ua. 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Рішенням загальниїх зборiв акцiонерiв ПРАТ "Ремонтно-механiчний завод "Модуль" (далi - Товариство) вiд 
18.12.2018 року було припинено повноваження: 

- члена наглядової ради Товариства Драгана Андрiя Юрiйовича у зв’язку з тим, що вiн не є нi акцiонером 
Товариства, нi представником акцiонера Товариства. Драган А.Ю. не володiє акцiями Товариства. Драган А.Ю. 
не надав згоду на розкриття своїх персональних даних. У Драгана А.Ю. вiдсутння судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Драган А.Ю. перебував на посадi члена наглядової ради протягом - 9 мiсяцiв. Замiсть Драгана 
А.Ю. iнша особа на посаду члена наглядової ради не призначається. 

- члена наглядової ради Товариства Вржеща Юрiя Михайловича у зв’язку з тим, що вiн не є нi акцiонером 
Товариства, нi представником акцiонера Товариства. Вржещ Ю.М. не володiє акцiями Товариства. Вржещ Ю.М 
ненадав згоду на розкриття своїх персональних даних. У Вржеща Ю.М вiдсутння судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Вржещ Ю.М перебував на посадi члена наглядової ради протягом - 9 мiсяцiв. Замiсть Вржеща 
Ю.М. iнша особа на посаду члена наглядової ради не призначається. 

- члена наглядової ради Товариства Мiрошника Сергiя Миколайовича (представник акцiонера ТОВ "Матриця 
Iкс") у зв’язку з тим, що вiн не є нi акцiонером Товариства, нi представником акцiонера Товариства. Мiрошник 
С.М. не володiє акцiями Товариства. Мiрошник С.М ненадав згоду на розкриття своїх персональних даних. У 
Мiрошника С.М. вiдсутння судимостi за корисливi та посадовi злочини. Мiрошник С.М. перебував на посадi 
члена наглядової ради протягом - 9 мiсяцiв. Замiсть Мiрошника С.М. iнша особа на посаду члена наглядової 
ради не призначається. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Ящинський Павло Анатолiйович 

Директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

    
18.12.2018 

(дата) 
 


