Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

Голова комiсiї з припинення
 
 
 
Томин Володимир Михайлович
(посада)
 
(підпис)
 
(прізвище та ініціали керівника)


М.П.

12.10.2018




(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Ноiпрокс"
2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження
79031, м.Львiв, вул.Стрийська, 202
4. Код за ЄДРПОУ
20781531
5. Міжміський код та телефон, факс
(032) 249-16-24 (032) 249-16-24
6. Електронна поштова адреса
noiprox@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
10.10.2018

(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
№195 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
11.10.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
noiproks.emiti.net
в мережі Інтернет
11.10.2018

(адреса сторінки)

(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
09.10.2018
припинено повноваження
Директор
Томин Володимир Миколайович
-
100
Зміст інформації:
Згiдно одноосiбного рiшення акцiонера №8/2018 вiд 09.10.2018р. припинено повноваження Директора товариства Томина Володимира Миколайовича, паспорт серiї КВ № 444782, виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України в Львiвськiй областi, 05 липня 2000 року. До моменту припинення повноважень Директора перебував на посадi з 28.04.2011 р., володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 100%. У посадової особи судимостей, в т.ч. непогашених, за корисливi та посадовi злочини немає.

09.10.2018
призначено
Голова комiсiї з припинення
Томин Володимир Миколайович
-
100
Зміст інформації:
Згiдно одноосiбного рiшення акцiонера №8/2018 вiд 09.10.2018р .обрано комiсiю з припинення Товариства у такому складi: Томин Володимир Миколайович – голова комiсiї з припинення, паспорт серiї КВ № 444782, виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України в Львiвськiй областi 05 липня 2000 року, володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 100%, протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду Директора ПрАТ «НОIПРОКС». Посадову особу обрано на перiод проведення процедури перетворення ПрАТ в ТзОВ. У посадової особи судимостей, в т.ч. непогашених, за корисливi та посадовi злочини немає.


