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

Семенкова Т.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП
30.05.2012
(дата)

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Енергополь-Україна"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження
04201 м. Київ, вул. Кондратюка, 1
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
20022334
1.5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 430-47-20 (044) 204-33-42
1.6. Електронна поштова адреса
dima@energopol-ukraine.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин
2.2. Повідомлення
98 Бюлетень. Цiннi папери України
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

25.05.2012
(дата)
29.05.2012
(дата)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
прийняття
рішення

Зміни
(призначено або
звільнено)

Посада

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

1
24.05.2012

2
звільнено

3
Член Наглядової ради

4
Сiльвiя Кiжевска

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав) або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
5
---

Володіє часткою у
статутному капіталі
емітента (у відсотках)
6
0

Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв у формi заочного голосування 24.05.2012 р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради
Сiльвiї Кiжевскої (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Часткою у статутному капiталi не володiє. Пiдстава для звiльнення - заява Сiльвiї Кiжевскої про
звiльнення. Строк, протягом якого перебувала на посадi, - три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
24.05.2012
призначено
Член Наглядової ради
Вiсьнєвскi Єжi Мечислав
--0
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв у формi заочного голосування 24.05.2012 р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Вiсьнєвскi Єжi
Мечислав (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Часткою у статутному капiталi не володiє. Пiдстава для призначення - рiшення загальних зборiв акцiонерiв
вiд 24.05.2012 р. Призначено на строк - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала призначена особа протягом своєї дiяльностi, - Голова Правлiння АТ "ПБГ". Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
24.05.2012
призначено
Голова Наглядової ради
Вiсьнєвскi Єжi Мечислав
--0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Товариства 24.05.2012 р. вiдповiдно до Статуту Товариства було прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Вiсьнєвскi Єжi Мечислав (згоди
на розкриття паспортних даних не надано). Часткою у статутному капiталi не володiє. Пiдстава для призначення - рiшення Наглядової ради вiд 24.05.2012 р. Призначено
на строк - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала призначена особа протягом своєї дiяльностi, - Голова Правлiння АТ "ПБГ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.

