Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Вехалевський Дмитро Олексiйович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

19.05.2017
Дата

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

04073 м. Київ пр-т Московський, 6

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

05744797

5.Міжміський код та телефон, факс

(044) 390-77-21 (044) 390-77-21

6. Електронна поштова адреса

maksim@lex.kiev.ua

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

19.05.2017
Дата

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

№95 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

23.05.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

http://www.promsv.kiev.ua/ru/about/info-for-all

22.05.2017

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 05744797
Складено на 16.03.2016
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Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав) або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1

2

3

4

5

6

16.03.2016

звільнено

Головний бухгалтер

Корж Надiя Миколаївна

д\н д\н д\н . .

0.00000

Зміст інформації:
Наказом Генерального директора Товариства № 03-п вiд 16.03.2016 р. звiльнено з посади Головного бухгалтера Товариства Корж Надiю Миколаївну з 16.03.2016 р. Рiшення прийнято у зв'язку iз тим, що Корж Н.М.
подала заяву про звiльнення за її власним бажанням. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок,
протягом якого особа перебувала на посадi: 22.02.2010 р. - 16.03.2016 р. Станом на 16.03.2016 року на посаду Головного бухгалтера нiкого не призначено.
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Складено на 16.03.2016
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