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.
Директор

(посада)

Гриценко Володимир Миколайович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
М.П.

11.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство " Центр енергетичних
інновацій"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79005, м.Львів, вул.Шота Руставелі, буд.7

4. Код за ЄДРПОУ

00114057

5. Міжміський код та телефон, факс

(032) 239-04-01, (032) 276-69-67

6. Електронна поштова адреса

gvm@tep.lviv.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Повідомлення опубліковано у
*
3. Повідомлення розміщено на
сторінці
в мережі Інтернет

№71, Газета "Відомості Національної комісії
цінних паперів фондового ринку"
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
http://lvivtep.bfg.lviv.ua/

13.04.2018
(дата)

* Зазначається при поданні до Комісії.

(адреса сторінки)

11.04.2018
(дата)
13.04.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії

Зміни (призначено,
Посада *
Прізвище, ім'я, по батькові або Паспортні дані фізичної особи
Розмір частки в
звільнено, обрано
повне найменування юридичної
(серія, номер, дата видачі,
статутному капіталі
або припинено
особи
орган, який видав)** або код за
емітента (у
повноваження)
ЄДРПОУ юридичної особи
відсотках)
1
2
3
4
5
6
10.04.2018 Припинено
Голова Наглядової ради
Крок Ростислав Володимирович *, *, 01.01.1900, *
2,672500
повноваження
Зміст інформації:
Відповідно до рішення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Центр енергетичних інновацій", надалі - Товариство, які
відбулися 10.04.2018 року (протокол №25 від 10 квітня 2018 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента у зв'язку з їх
переобранням, а саме: припинено повноваження посадової особи голови Наглядової ради Крока Ростислава Володимировича (особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних) 10.04.2018 року; частка у статутному капіталі Товариства 2,672498 %; розмір пакета акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в
грошовому еквіваленті становить 12 945,00 грн.; на займаній посаді перебував 1 (один) рік; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
10.04.2018 Припинено
Член Наглядової ради
Пужак Богдан Іванович
*, *, 01.01.1900, *
2,672500
повноваження
Зміст інформації:
Відповідно до рішення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Центр енергетичних інновацій", надалі - Товариство, які
відбулися 10.04.2018 року (протокол №25 від 10 квітня 2018 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента у зв'язку з їх
переобранням внаслідок зміни типу Товариства, а саме: припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради Пужака Богдана Івановича (особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних) 10.04.2018 року; частка у статутному капіталі Товариства 2,672488 %; розмір пакета акцій, якою особа володіє в статутному
капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 12 945,00 грн.; на займаній посаді перебував 1 (один) рік; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає.
10.04.2018 Обрано
Голова Наглядової ради
Крок Ростислав Володимирович *, *, 01.01.1900, *
2,672500
Зміст інформації:
Відповідно до рішення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Центр енергетичних інновацій", надалі - Товариство, які
відбулися 10.04.2018 року (протокол №25 від 10 квітня 2018 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента у зв'язку з їх
переобранням, а саме: обрано на посаду голови Наглядової ради Крока Ростислава Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 10.04.2018
року; частка у статутному капіталі Товариства 2,672498 %; розмір пакета акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить
12 945,00 грн.; на займаній посаді перебував 1 (один) рік; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
10.04.2018 Обрано
Член Наглядової ради
Товариство з обмеженою
*, 41495384, 01.01.1900, *
49,601750
відповідальністю "ЛІО-ЛВ" в
особі представника Кравчук
Оксани Теодозіївни
Зміст інформації:
Відповідно до рішення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Центр енергетичних інновацій", надалі - Товариство, які
відбулися 10.04.2018 року (протокол №25 від 10 квітня 2018 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента у зв'язку з їх
переобранням, а саме: обрано на посаду члена Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІО-ЛВ", в особі представника Кравчук Оксани
Теодозіївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 10.04.2018 року; частка у статутному капіталі Товариства 49,601748 %; розмір пакета акцій, якою

особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 240 260,95 грн.; на займаній посаді не перебував; непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини немає.
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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