Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Дерикiт Сергiй Васильович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

25.02.2019
Дата

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДИНОК ПОБУТУ "ОБОЛОНЬ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

04205 м.Київ проспект Оболонський, 26

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19020011

5.Міжміський код та телефон, факс

(044) 412-72-97 412-73-61

6. Електронна поштова адреса

182@comreg.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.02.2019
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

д\н

. .

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

http://bpobolon.informs.net.ua/

25.02.2019

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 19020011

Складено на 22.02.2019

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДИНОК ПОБУТУ "ОБОЛОНЬ"

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено,
обрано або припинено
повноваження)

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної
особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1

2

3

4

5

6

22.02.2019

припинено повноваження

Директор

Дерикiт Сергiй Васильович

д\н

0.00000

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання №7 вiд 22.02.2019р.) припинено повноваження Директора Товариства Дерикiта Сергiя Васильовича 22.02.2019р. Рiшення прийнято у зв'язку iз закiнченням
строку його повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа
перебувала на посадi: 25.03.2014-22.02.2019р.
22.02.2019

обрано

Директор

Дерикiт Сергiй Васильович

д\н

0.00000

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання №7 вiд 22.02.2019р.) надано повноваження Директора Товариства Дерикiту Сергiю Васильовичу 22.02.2019р. Рiшення прийнято у зв'язку iз закiнченням
строку його повноважень та наявною пропозицiєю продовжити його повноваження, строком на 5 рокiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi Дерикiт С.В. обiймав протягом останнiх 5 рокiв: Голова правлiння, Директор ПрАТ "БП "Оболонь". Номер, дата та найменування офiцiйного друкованого
видання де опублiкована особлива iнформацiя - вiдсутнi, оскiльки згiдно п.4 Статтi 39 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" такий спосiб оприлюдення не передбачений.
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