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

Ящинський Павло Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

07.02.2019

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 «РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
24592175
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 236-81-31 д/в
6. Електронна поштова адреса
info@rmz-modul.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.02.2019
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/в д/в
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

http://24592175.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

07.02.2019
(дата)

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

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.02.2019

припинено
повноваження

член
наглядової
ради

Драган Андрiй Юрiйович

д/в

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальниїх зборiв акцiонерiв ПРАТ "Ремонтно-механiчний завод "Модуль" (далi - Товариство) вiд 07.02.2019 року було припинено
повноваження члена наглядової ради Товариства Драгана Андрiя Юрiйовича у звязку з тим, що вiн не є нi акцiонером Товариства, нi
представником акцiонера Товариства. Драган А.Ю. не володiє акцiями Товариства. Драган А.Ю. ненадав 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.
07.02.2019

припинено
повноваження

член
наглядової
ради

Вржещ Юрiй Михайлович

д/в

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальниїх зборiв акцiонерiв ПРАТ "Ремонтно-механiчний завод "Модуль" (далi - Товариство) вiд 07.02.2019 року було припинено
повноваження члена наглядової ради Товариства Вржеща Юрiя Михайловича у звязку 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.
07.02.2019

припинено
повноваження

член
наглядової
ради

Мiрошник Сергiй
Миколайович

д/в

0

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

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Зміст інформації:
Рiшенням загальниїх зборiв акцiонерiв ПРАТ "Ремонтно-механiчний завод "Модуль" (далi - Товариство) вiд 07.02.2019 року було припинено
повноваження члена наглядової ради Товариства Мiрошника Сергiя Миколайовича (представник акцiонера ТОВ "Матриця Iкс") у звязку 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.

