Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
або припинено
повноваження)
* >•
1
2
10.07.2014

обрано

Посада

Розмір
Прізвище, ім’я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
капіталі
код за ЄДРПОУ юридичної особи
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

3

4

голова
наглядової
ради

Діденко Олег
Валентинович

5

6
0.00

Зміст інформації:
10 липня 2014 року членами наглядової ради Компанії, склад яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
30.04.2014 №156, обрано головою наглядової ради Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" - Діденка Олега Валентиновича
(протокол засідання наглядової ради від 10.07.2014 №1). Строк, на який призначено посадову особу, не визначено. Часткою у статутному
капіталі Компанії не володіє. Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: радник Міністра Кабінету Міністрів України, член
наглядової ради Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (постанова Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 №156).
Посадова особа на оприлюднення паспортних даних згоди не давала. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини.

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 інформаційні)
базі даних Комісії.
Генеральний директор

Ковальчук Олександр Петрович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

17.07.2014
|[ § (

“УКРАГРотзинг
\

] ! І

(дата)

304 С1456

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01601, м. Київ, Мечникова, 16 а
4. Код за ЄДРПОУ
30401456
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 254 30 10,289 30 38
6. Електронна поштова адреса
lizing@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.07.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№ 133, Відомості НКЦПФР

17.07.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

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

в мережі
Інтернет

14.07.2014
(дата)

