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.
Краєвський Сергiй
Вiкторович

Директор
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.10.2015

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 "ЕПОС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
09109, мiсто Бiла Церква, Київської областi, вул. Толстого, 44
4. Код за ЄДРПОУ
24221705
5. Міжміський код та телефон, факс
(04563) 6-14-16; 9-18-22
6. Електронна поштова адреса
epos@aspectgroup.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.10.2015
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

200 "Бюлетень. Цiннi папери України"

28.10.2015

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://www.zaoepos.com.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 28.10.2015
(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

25.10.2015

припинено
повноваження

Директор

Селецький Роман
Станiславович

СК 810577
29.05.1998 МВ №1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС
України в Київськiй обл.

0.00

Зміст інформації:
25 жовтня 2015 року Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЕПОС" (протокол №25/10/15 вiд 25.10.2015), прийнято рiшення
припинити повноваження Директора Селецького Романа Станiславовича (паспорт: СК 810577, виданий: 29.05.1998 МВ №1 Бiлоцеркiвського
МУГУ МВС України в Київськiй областi), у зв’зку iз угодою сторiн, а саме рiшенням про припинення трудового контракту. У посадової особи
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було. Селецький Р.С. перебував на посадi – 4 роки 8 мiсяцiв. Стаж керiвної роботи
(рокiв):14. Акцiями Емiтента не володiє.
25.10.2015

обрано

Директор

Краєвський Сергiй
Вiкторович

СК 905076
16.10.1998 Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського
МУГУ МВС України В Київськiй обл.

0.00

Зміст інформації:
25 жовтня 2015 року Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Епос» (протокол №25/10/15 вiд 25.10.2015), прийнято рiшення
обрати Краєвського Сергiя Вiкторовича (паспорт: СК 905076, виданий: 16.10.1998 Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України
В Київськiй обл.) на посаду нового Директора термiном: з 25.10.2015 по 25.10.2020, у зв’зку з вакантною посадою. Протягом останнiх п’яти
рокiв новообраний Директор працював на посадi Начальника вiддiлу земснарядiв та занурювальних шламових насосiв ПрАТ «Епос». У
посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи (рокiв):3. Акцiями Емiтента не володiє.

