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 інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння
(посада)

Артемович Iгор Володимирович
(підпис)
М.П.

(прізвище та ініціали керівника)
17.12.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79024, м. Львiв, Бескидська, 44
4. Код за ЄДРПОУ
05393518
5. Міжміський код та телефон, факс
(032)252-10-01 (032)252-10-55
6. Електронна поштова адреса
eko-dim@emitent.net.ua

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

18.12.2015
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці eko-dim.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

18.12.2015
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Дата
звільнено, обрано
вчинення
або припинено
дії
повноваження)
1

2

17.12.2015

припинено
повноваження

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи

3

4

5

член
Наглядової Лепецький Юрiй Iгорович
ради
Зміст інформації:

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)
6
0.0480

Рiшенням Наглядової ради ПАТ “Холдингова компанiя “ЕКО-ДIМ” (далi - Товариство) вiд 17.12.2015 року (протокол засiдання Наглядової
ради Товариства № 17/12/15 вiд 17.12.2015р.) достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Лепецького Юрiя Iгоровича
(згоди Лепецького Ю.I. на розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава - заява Лепецького Ю.I. за власним бажанням. Володiє акцiями
емiтента в кiлькостi 42 шт., що становить 0,0480% вiд статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi
злочини не має. На посадi перебував з 24.04.2015р. Новий склад Наглядової ради Товариства буде обрано Загальними зборами акцiонерiв
ПАТ “Холдингова компанiя “ЕКО-ДIМ”.
член
Дацкiв Ростислав
17.12.2015
звільнено
0
Правлiння
Михайлович

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ “Холдингова компанiя “ЕКО-ДIМ” (далi - Товариство) вiд 17.12.2015 року (протокол засiдання Наглядової
ради Товариства № 17/12/15 вiд 17.12.2015р.) достроково припинено повноваження члена Правлiння Дацкiва Ростислава Михайловича.
Пiдстава - заява члена Правлiння Товариства Дацкiва Р. М. за власним бажанням. Згоди Дацкiва Р.М. на розкриття паспортних даних не
надано. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. На посадi перебував з 19.03.2005
року з перiодичним переобранням.

