Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний директор

Максюта Євгенiй Борисович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

23.12.2015

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Закордоненергокомплектбуд»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
19000, Черкаська обл., м. Канiв, Лiвий берег
4. Код за ЄДРПОУ
00104060
5. Міжміський код та телефон, факс
(047) 394-29-35 394-29-35
6. Електронна поштова адреса
zagranka@online.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.12.2015
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№246(2250) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 25.12.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zagranenergo.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет 25.12.2015
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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

1

22.12.2015

Посада

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

2

3

4

обрано

Генеральний
директор

Максюта
Євгенiй
Борисович

5
посадова особа не
надала згоду на
розкриття паспортних
даних

6

0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства
«Закордоненергокомплектбуд» (надалi – Товариство), засiдання якої вiдбулось 22 грудня 2015
року (протокол №55/Т/2015 вiд 22 грудня 2015 року), виникла особлива iнформацiя щодо змiни
складу посадових осiб емiтента, а саме:
Обрано з 23 грудня 2015 року строком на 1 (один) рiк Генеральним директором
Товариства Максюту Євгенiя Борисовича (посадова особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних).
Питання про обрання посадової особи Товариства було включено до порядку денного
засiдання Наглядової ради у зв'язку з закiнченням, вiдповiдно до статуту Товариства, строку дiї
повноважень Максюти Євгенiя Борисовича на посадi Генерального директора Товариства.
Посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв займала наступнi посади: Генеральний
директор Товариства, Виконуючий обов’язки Генерального директора Товариства.
Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.

