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.
Голова правління ПрАТ
"ДБК-4"
(посада)

Разсамакін Андрій Вікторович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

04.09.2017
(дата)

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04074, Київ, Лугова,13

4. Код за ЄДРПОУ

05503160

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 4309666, 4309666

6. Електронна поштова адреса

MV_DCK@ukr/net

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

01.04.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у
*
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на
сторінці
(адреса сторінки)
в мережі Інтернет
(дата)
* Зазначається при поданні до Комісії.

(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
31.08.2017 Припинено
Голова правління ПрАТ
Тимошенко Сергій
д/в, д/в, д/в
4,833280
повноваження
"ДБК-4"
Анатолійович
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ДБК-4" ( Протокол від 31.08.2017 року). Наглядовою радою ПрАТ "ДБК-4" прийнято рішення про припинення повноважень
Голови Правління ПрАТ "ДБК-4" 01 вересня 2017 року на підставі особистої заяви, у зв'язку з переходом на нове місце роботи. Посадова особа на цій посаді
перебувала з 12.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
31.08.2017 Призначено
Голова Правління ПрАТ
Разсамакін Андрій Вікторович д/в, д/в, д/в
0,000000
"ДБК-4"
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради (Протокол від 31.08. .2017 р.) Разсамакіна Андрія Вікторовича призначено Головою Правління ПрАТ "ДБК-4" згідно із Статутом
Товариства з 04.09.2017 року.
Згоди на розкриття паспортних даний посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
* 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.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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