Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів.
Генеральний директор
(посада)

Ісаченко Д.А.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

02.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПП IНТЕРЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
61001 м. Харків, вул. Плеханівська, 20А
4. Код за ЄДРПОУ
33291690
5. Міжміський код та телефон, факс
(057) 760-16-11, (057) 760-16-10
6. Електронна поштова адреса
interenergo@interenergo.net
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.04.2018
(дата)
2. Повідомлення
№ 64 Бюлетень "Відомості НКЦПФР"
03.04.2018
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.interenergo.net в мережі Інтернет 02.04.2018
(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 або
повне найменування юридичної
особи

1
02.04.2018

2
обрано

3
Генеральний директор

4
Iсаченко Дмитро Андрiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
5
--

Розмір частки
в статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)
6
8,710801

Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НПП IНТЕРЕНЕРГО" (надалi за текстом - Товариство), якi вiдбулись
02.04.2018 р. (Протокол № 18 вiд 02.04.2018 р.) в зв'язку з закiнченням строку, на який було обрано посадову особу, обрано (переобрано на ту саму посаду) на посаду
Генерального директора Товариства Iсаченка Дмитра Андрiйовича строком на 3 роки - до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів у 2021 році.
Ісаченко Д.А. обіймає посаду Генерального директора з 01.06.2007 року; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; володіє розміром частки в
статутному капіталі Товариства 8,710801 %. Інформація щодо обійманих посад на інших підприємствах - відсутня.

