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

Кiзiлов Андрiй Валерiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

19.09.2018
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ"

1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

61001 м. Харкiв вул. Iскринська, 37

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00213799

5. Міжміський код та телефон, факс

057-732-45-50 057-732-45-50

6. Електронна поштова адреса

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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

19.09.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на сторінці

180(2933) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

20.09.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.helz.ua

в мережі Інтернет

20.09.2018

(адреса сторінки)

(дата)

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 (у
відсотках)

5

6

1

2

3

4

19.09.2018

припинено
повноваження

Генеральний
директор

Кiзiлов Андрiй Валерiйович

0

Зміст інформації:
Повноваження Генеральний директор Кiзiлов Андрiй Валерiйович ( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 19.09.2018 р.(дата вчинення дiї 19.09.2018) Акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки. Рiшення прийнято засiданням Наглядової
ради товариства вiд 19.09.2018 р.( протокол НР №2 вiд 19.09.2018 р.).
19.09.2018

обрано

Генеральний
директор

Кiзiлов Андрiй Валерiйович

0

Зміст інформації:
Генеральний директор Кiзiлов Андрiй Валерiйович ( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на новий строк з 20.09.2018 р.(дата вчинення дiї 19.09.2018) Акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з
12.08.2012 по 04.04.2016 р. КП "Змiївсервiс" -директор, з 11.05.2016 - 19.09.2016 - Перший заст. ген. дир. ТОВ "СКБ Укрелектромаш", з 20.09.2016 по 19.09.2018 Ген.директор АТ
"ХЕЛЗ"УКРЕЛЕКТРОМАШ". Рiшення прийнято засiданням Наглядової ради товариства вiд 19.09.2018 р.(протокол НР № 2 вiд 19.09.2018 р.).

