Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.

Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Державне публiчне акцiонерне
товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Украгролiзинг".
2. Код за ЄДРПОУ: 30401456.
3. Організаційно-правова форма - Публічне акціонерне товариство.
4. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова
16-А.
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 254-30-10; (044) 467-79-13.
6. Електронна поштова адреса: lizing@emitent.net.ua.
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.ukragroleasing.com.ua.
8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
2.

Текст повідомлення

На пiдставi розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня
2015 року № 184-р звiльнено Дзюбу Романа Iвановича (паспорт ВМ 022350,
виданий 07.08.1995 Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй
областi) з посади заступника голови правлiння Нацiональної акцiонерної
компанiї "Украгролiзинг" у зв’язку з переходом на iншу роботу.
Перебував на посадi 1 рiк 6 мiсяцiв, часткою в статутному капiталi
Компанiї не володiє.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: заступник
директора ТОВ "Берег розваг", генеральний директор Державного
пiдприємства "Державний резервний насiннєвий фонд України", заступник
голови правлiння НАК "Украгролiзинг".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На пiдставi розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня
2015 р. № 312-р та наказу Нацiональної акцiонерної компанiї
"Украгролiзинг" вiд 14.04.2015 № 50-к призначено Дзюбу Романа Iвановича
(паспорт ВМ 022350, виданий 07.08.1995 Корольовським РВ УМВС України
в Житомирськiй областi) на посаду заступника генерального директора
Нацiональної акцiонерної компанiї "Украгролiзинг".
Часткою в статутному капiталi Компанiї не володiє.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: заступник
директора ТОВ "Берег розваг", генеральний директор Державного
пiдприємства "Державний резервний насiннєвий фонд України", заступник
голови правлiння НАК "Украгролiзинг".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня
2015 р. № 313-р та наказу Нацiональної акцiонерної компанiї
"Украгролiзинг" вiд 14.04.2015 № 51- к, призначено (переведено) Процюка
Олександра Вiкторовича (паспорт СМ 264223, виданий Шевченкiвським РУ
ГУ МВС України в м. Києвi 27.06.1996 року) з посади директора
Юридичного департаменту на посаду заступника генерального директора
Нацiональної
акцiонерної
компанiї
"Украгролiзинг".
Перебував на посадi 9 мiсяцiв, часткою в статутному капiталi Компанiї не
володiє.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: вiце-президент
Спецiалiзованого об'єднання адвокатiв з iноземних справ "Українська
Правнича Компанiя", директор Юридичного департаменту Нацiональної
акцiонерної компанії "Украгролізинг".
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3.
Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Генеральний директор

_____________

О.П. Ковальчук

