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

Ковальчук Олексiй Афанасiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГОIНВЕСТ”
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження
21022, мiсто Вiнниця, провулок Станiславського 16
4. Код за ЄДРПОУ
24895253
5. Міжміський код та телефон, факс
(0432) 61-97-87 (0432) 61-97-87
6. Електронна поштова адреса
energytov@svitonline.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

78 бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

24.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://energoinvest.vinnitsa.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

25.04.2018
(дата)

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

Посада

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

1

2

3

4

5

6

20.04.2018

звільнено

Головний
бухгалтер

Гурняк Тамара Iллiвна

АА 784924
28.07.1998 Старомiський РВ УМВС України у
Вiнницькiй областi

0.0

Зміст інформації:
ТОВ "Енергоiнвест" є Емiтентом процентних облiгацiй.
Вiдповiдно до наказу по Товариству вiд 20.04.2018 року звiльнено за згодою сторiн головного бухгалтера Гурняк Тамару Iллiвну, паспорт АА
784924, виданий 28.07.1998 року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 16 рокiв, частка в статутному капiталi –
0,0%, розмiр частки - 0,0 грн.
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Директор Ковальчук О.А. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз
законодавством.
20.04.2018

призначено

Головний
бухгалтер

Шевчук Сергiй Iванович

АА 177408
14.03.1996 Крижопiльський РВ УМВС України у
Вiнницькiй областi

0.0

Зміст інформації:
ТОВ "Енергоiнвест є Емiтентом процентних облiгацiй.
Вiдповiдно до наказу по Товариству вiд 20.04.2018 року призначено на не визначений термiн на посаду головного бухгалтера Шевчука Сергiя
Iвановича, паспорт АА 177408, виданий 14.03.1996 року Крижопiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 – ти
рокiв займав посаду головного бухгалтера ТОВ «Вiнниця Спеценерго Монтаж», частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр частки - 0,0 грн.
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Директор Ковальчук О.А.пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз
законодавством.

