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

Вереiтiнов Валерiй Вiкторович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

07.07.2016

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
62418, смт. Пiсочин, вул. Кiльцева, буд. 41
4. Код за ЄДРПОУ
04852585
5. Міжміський код та телефон, факс
057-784-99-09 057-784-99-09
6. Електронна поштова адреса
kdsk@bk.ru
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.07.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

125 (4413) Бюлетень. Цiннi папери України

11.07.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

kdsk.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

11.07.2016
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

06.07.2016

припинено
повноваження

Голова
наглядової
ради

Тер-Степанян Емiль
Шаваршович

МК 329745
26.11.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi

59.99

Зміст інформації:
За рiшенням наглядової ради АТ "КДБК" вiд 06.07.2016 р. (протокол № 11/16) на пiдставi особистої заяви припинено повноваження голови
наглядової ради Тер-Степаняна Емiля Шаваршовича, який в подальшому виконуватиме обов язки члена наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi 2 роки.
06.07.2016

обрано

Голова
наглядової
ради

Тер-Степанян Емiль
Емiльович

ММ 078692
21.12.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй областi

7.63

Зміст інформації:
За рiшенням наглядової ради АТ "КДБК" вiд 06.07.2016 р. (протокол № 11/16) обрано головою наглядової ради члена наглядової ради ТерСтепаняна Емiля Емiльовича на термiн до травня 2017 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi 2 роки.

