Повідомлення про виникнення особливої інформації
(відомості про зміну складу посадових осіб емітента)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Проектнотехнологічний інститут “Київоргбуд”
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 04012951
1.4. Місцезнаходження емітента: 01010 м. Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка,
4/6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 590-45-00; 590-45-00
1.6. Електронна поштова адреса емітента: o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://kievorgbud.kiev.ua/
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.
2. Текст повідомлення
1. Відповідно до наказу Голови правління ПАТ «ПТI «Київоргбуд» (надалі –
Товариство) № 34-к від 17.08.2017 року Нікішина Марина Анатоліївна
звільнена з посади головного бухгалтера Товариства з 17 серпня 2017 року.
Підстава для звільнення – заява за угодою сторін. Нікішина М.А. була
призначена на посаду головного бухгалтера 01 серпня 2013 року шляхом
переведення її з посади начальника відділу бухгалтерського обліку. Часткою у
статутному капталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. У зв’язку з відсутністю згоди Нікішиної Марини
Анатоліївни на оприлюднення паспортних та інших даних – додаткова
інформація не наводиться. Замість звільненої особи призначено Драч Аліну
Олексіївну.
2. Наказом Голови правління ПАТ «ПТI «Київоргбуд» (надалі Товариство) №
35-к від 18.08.2017року, призначено на посаду головного бухгалтера
Товариства Драч Аліну Олексіївну з 18 серпня 2017 року шляхом переведення
її з посади головного економіста. Строк, на який призначено посадову особу, –
безстроково. Драч А.О. часткою у статутному капталі Товариства не володіє,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом
своєї діяльності обіймала наступні посади: помічник аудитора, бухгалтер з
обліку матеріалів, провідний бухгалтер, головний економіст. Паспортні дані
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку з тим, що
Драч А.О. не надала згоду на розкриття цієї інформації. У зв'язку з відсутністю
додаткова інформація не наводиться.
Голова правління
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