Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМЗВ'ЯЗОК"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
05744797
1.4. Місцезнаходження емітента
04073, м. Київ, пр-т Московський, 6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 390-77-21 (044) 390-77-21
1.6. Електронна поштова адреса емітента
maksim@lex.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково http://www.promsv.kiev.ua/ru/about/info-for-all
використовується емітентом для розкриття інформації
1.8. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н від 01.06.2016 р.) припинено повноваження
Соколовського Миколи Борисовича як Голови Наглядової ради 01.06.2016 року. Рішення прийнято у
зв’язку з наявною пропозицією та згодою Соколовського М.Б. щодо припинення його повноважень як Голови
Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Володіє пакетом акцій
– 34382,15 грн., що становить частку – 12,8468% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувал а на посадi Голови Наглядової
ради: 22.04.2016 р. – 01.06.2016 р. Соколовський М.Б. залишається Членом Наглядової ради.
Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н від 01.06.2016 р.) повноваження Голови
Наглядової ради Товариства надано Члену Наглядової ради Товариства Піковському Михайлу Ігоровичу
01.06.2016 року. Рішення прийнято у зв’язку з наявною пропозицією та згодою Піковського М.І. на виконання
обов’язків Голови Наглядової ради, у відповідності до Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на
оприлюднення паспортних даних. Володіє пакетом акцій – 15,00 грн., що становить частку – 0,0056% в
статутному капіталі Товариства. Строк на який призначено особу: до 21 квітня 2019 року. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: ТОВ "ЕКОМАШПРОД", Директор, ТОВ "ПС ТРЕЙДІНГ",
Директор, ТОВ "ПСП ТРЕЙДІНГ", Директор, та ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Генеральний директор
Вехалевський Дмитро Олексійович

