Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
01.11.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 01112019
(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

Вальчук Ю.Л.

(посада)

(підпис)

(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 Київ, вулиця Болсуновська
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

http://www.neovita.com.ua

01.11.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
(призначено,
Ідентифікаційний
Розмір частки в
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне
звільнено, обрано
Посада
код юридичної
статутному капіталі
найменування юридичної особи
або припинено
особи
емітента (у відсотках)
повноваження)
1
2
3
4
5
6
31.10.2019
припинено
Генеральний директор
Вальчук Юрій Леонідович
35372503
0
повноваження
Зміст інформації:
31.10.2019 р. на засіданні Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "НЕО ВIТА" (далi - АТ) було прийнято рiшення (протокол №б/н вiд 31.10.2019
р.) щодо припинення повноважень Генерального директора АТ Вальчука Юрія Леонідовича "01" листопада 2019 р. (вказана дата є останнім робочим днем),
згідно заяви Генерального директора про звільнення за власним бажанням, відповідно до п. 11.9. Статуту АТ, п. 8 ч. 2 ст. 52 та ч. 1 ст. 62 Закону України "Про
акціонерні товариства". Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi та
акцiями АТ. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi Генерального директора з 05.03.2010р.
31.10.2019
призначено
Генеральний директор
Івченко Євген Васильович
35372503
0
Дата
вчинення
дії

Зміст інформації:
31.10.2019 р. на засіданні Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "НЕО ВIТА" (далi - АТ) було прийнято рiшення (протокол №б/н вiд 31.10.2019
р.) щодо призначення Генеральним директором АТ Івченко Євгена Васильовича з 04.11.2019 р., згідно його заяви про прийняття на роботу, відповідно до п.
11.9. Статуту АТ, п. 8 ч. 2 ст. 52 та ч. 1 ст. 62 Закону України "Про акціонерні товариства". Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ
"Компанія з управління активами "ВАЛПРИМ" - заступник директора з розвитку, ТОВ "СІТІ ЦЕНТР" - директор по іноваціям, ТОВ "ПМБК" - заступник директора.
Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями АТ. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

