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

Штрассер Олександр Георгiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
26.04.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

61089 м. Харкiв пр. Московський, 277

4. Код за ЄДРПОУ

00223243

5. Міжміський код та телефон, факс

057-93-01-16 057-93-01-72

6. Електронна поштова адреса

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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

26.04.2018

2. Повідомлення

27.04.2018

(дата)
81(2834) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

harverst.com.ua

(дата)

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

26.04.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення дії

Зміни (призначено або
звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

1

2

3

4

26.04.2018

обрано

Голова
Наглядової ради

Гриненко Олексiй Анатолiйович

Володіє часткою
Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної в статутному
особи
капіталі емітента
(у відсотках)
5

6
0

Зміст інформації:
Голова Наглядової ради Гриненко Олексiй Анатолiйович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 26.04.2018 р.(дата вчинення дiї 26.04.2018) Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0.000003125% на суму 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за
останнi 5 рокiв - з 2008 року по теперiшнiй час головний конструктор ТОВ"Українське конструкторське бюро трансмiсiй i шасi ".. Рiшення прийнято засiданням Наглядової ради вiд 26.04.2018
( протокол засiдання НР № 1 вiд 26.04.2018 р). Посадова особа є акцiонером.

