Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
22.07.2020

(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№2

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами).
Генеральний Директор
(посада)

(підпис)

Івченко Є. В.

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Нео Віта"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01014 м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
35372603
5. Міжміський код та телефон, факс
+380445028934, +380445028934
6. Адреса електронної пошти
office@neo-vita.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.neovita.com.ua

22.07.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії
1
20.07.2020

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)
2
звільнено

Посада

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

3
Член наглядової ради

4
Бєлякова Наталія Іванівна

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

5

6
0

Зміст інформації:
1. Припинити повноваження (звільнити) члена Наглядової ради АТ Бєлякову Наталію Іванівну, на пiдставi її заяви про звiльнення за власним бажанням.
На посадi члена Наглядової ради перебувала з 20.06.2019 року.
Часткою в статутному капiталi та акцiями АТ не володiє.
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

20.07.2020

звільнено

Член наглядової ради

Давидовська Євгенія Павлівна

0

Зміст інформації:
2. Припинити повноваження (звільнити) члена Наглядової ради АТ Давидовську Євгенію Павлівну, на пiдставi її заяви про звiльнення за власним бажанням.
На посадi члена Наглядової ради перебувала з 20.06.2019 року.
Часткою в статутному капiталi та акцiями АТ не володiє.
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.07.2020
звільнено
Член наглядової ради
Лозюк Сергій Володимирович
50
Зміст інформації:
3. Припинити повноваження (звільнити) члена Наглядової ради АТ Лозюка Сергія Володимировича, на пiдставi його заяви про звiльнення за власним бажанням.
На посадi члена Наглядової ради перебував з 20.06.2019 року. Часткою в статутному капiталi та акцiями АТ володiє у розмірі 50%.
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.07.2020
призначено
Член наглядової ради
Бєлякова Наталія Іванівна
0
Зміст інформації:
4. Обрати Бєлякову Наталію Іванівну на посаду члена Наглядової ради АТ на строк до переобрання (обрання iншої особи) згiдно з ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi
товариства". Член Наглядової ради не володіє акціями АТ, кандидатура внесена акціонером Шек Н.С. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ПрАТ
"НЕО ВІТА", бухгалтер; ТОВ "БРОК-ЕНЕРГІЯ", бухгалтер.
Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
20.07.2020
призначено
Член наглядової ради
Давидовська Євгенія Павлівна
0
Зміст інформації:
5. Обрати Давидовську Євгенію Павлівну на посаду члена Наглядової ради АТ на строк до переобрання (обрання iншої особи) згiдно з ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi

товариства". Член Наглядової ради не володіє акціями АТ, кандидатура внесена акціонером Лозюком С.В. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв:
ПрАТ "НЕО ВІТА", головний бухгалтер.
Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
20.07.2020
призначено
Член наглядової ради
Лозюк Сергій Володимирович
50
Зміст інформації:
6. Обрати Лозюка Сергія Володимировича на посаду члена Наглядової ради АТ на строк до переобрання (обрання iншої особи) згiдно з ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi
товариства". Член Наглядової ради являється акціонером АТ, розмiр пакета акцiй у власностi - 50,00%. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: з
20.10.2008 р. по 22.02.2012 р. - Київський мiський психоневрологiчний диспансер № 5, головний лiкар, з 17.11.2014 р. - ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя", провiдний
фахiвець iнформацiйно-аналiтичного вiддiлу.
Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

