ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРДОРБУД";
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36346930;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ,
Індустріальний район, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА, будинок 21-К;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0567890945;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: inbox@ukrdorbud.dp.ua;
1.7. Веб-сайт емітента: www.ukrdorbud.dp.ua;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua/;
1.9. Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Акціонерами товариства на Річних Загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від
15.03.2013року) прийнято рішення про зміну місцезнаходження товариства на нову адресу:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ
ВИНОКУРОВА, будинок 5 з метою більш зручного розміщення офісу, що позитивно вплине
на аналіз кон’юнктури ринку, пошук нових ділових партнерів, встановлення взаємовідносин
зі споживачами.
Також на цих Загальних зборах акціонерів прийняті рішення щодо зміни складу
посадових осіб емітента:
2.1. Обрано Орган Товариства – Ревізійну комісію, та затверджено її кількісний склад – дві
особи.
2.1.1. Обрана Членом Ревізійної комісії товариства – Потапенко Тетяна Юріївна (згоди на
розкриття даних не надано) Володіє акціями Товариства у кількості 1 шт., що складає
0,0000% статутного складеного капіталу товариства.. Обрана строком на 3 роки. Немає
непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері
господарської, службової діяльності. Назви посад, які раніше обіймала особа – Директор,
Ревізор.
2.1.2. Обрана Членом Ревізійної комісії товариства – Воробйова Ганна Вікторівна (згоди
на розкриття даних не надано) Не володіє акціями Товариства. Обрана строком на 3 роки.
Немає непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері
господарської, службової діяльності. Назви посад, які раніше обіймала особа – Генеральний
директор, Головний бухгалтер.
2.2. Згідно рішення Ревізійної комісії (Протокол б/н від 15.03.2013р.) Призначена на посаду
Голови Ревізійної комісії Потапенко Тетяна Юріївна (згоди на розкриття даних не
надано), строк повноважень – три роки.
2.3. Відповідно до рішення Річних Загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від
15.03.2013року) затверджено новий кількісний склад Ревізійної комісії та обрано її членів
терміном на три роки та Згідно Рішення засідання Ревізійної комісії б/н від 15.03.2013р.
обрано голову Ревізійної комісії:
Голова Ревізійної комісії - Потапенко Тетяна Юріївна;
Член Ревізійної комісії - Воробйова Ганна Вікторівна.
3. Підпис
підтверджує достовірність інформації, що міститься в

3.1. Особа, зазначена нижче,
повідомленні
3.2. Найменування посади – Голова Правління __________________
(підпис)

Риндін О.О.
(ініціали та прізвище керівника)

М.П_________________________
(дата)

