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Зміна складу посадових осіб емітента
Рішенням Загальних зборів ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" (далі - "Товариство") від
24.04.2015 року (протокол річних Загальних зборів Товариства №24/04/15 від 24.04.2015 р.) прийнято
рішення:
1. - Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства , а саме:
Мудрика Теодора Васильовича. Згоди Мудрика Т. В. на розкриття паспортних даних не надано.
Володіє акціями Товариства в кількості 111 штук, що становить 0,1267% від статутного капіталу
Товариства. Протягом своєї діяльності обіймав посади: Голови Правління ВАТ “ПМК-9”, першого віцепрезидента Корпорації “Галичартбуд”, радника президента Корпорації “Галичартбуд”, першого віцепрезидента — головного інженера Корпорації “Галичартбуд”, радника президента — консультанта з
технічних питань Корпорації “Галичартбуд”, Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради
Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебував з 07.06.2010р. Непогашеної судимості за
корисливі або посадові злочини не має.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "ЕКО-ДІМ" (ЄДРПОУ 37304980)
- член Наглядової ради. Володіє акціями емітента в кількості 64882 акцiї, що становить 74,0882% від
статутного фонду Товариства. Член Наглядової ради з 13.08.2014 р.;
2. -Склад Наглядової ради встановлено в кількості 3 (трьох) осіб.
3. - Обрано членами Наглядової ради Товариства:
Артемовича Володимира Ільковича. Згоди Артемовича В. І. на розкриття паспортних даних не
надано. Володіє акціями Товариства у кількості 1000 шт., що становить 1,1419% від статутного
капіталу Товариства. Протягом своєї діяльності обіймав посади директора ТзОВ ВТП “Бодекс”,
Президента Корпорації “Галичартбуд”, Голови Наглядової ради Товариства, Голови Правління
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має. Обраний на строк 3
(три) роки;
Лепецького Юрiя Iгоровича. Дозвiл на розкриття паспортних даних Лепецьким Ю. І. не надано.
Протягом своєї діяльності обiймав посади: Державний радник Податкової служби третього рангу;
Заступник Голови ДПС у Львівській обл.; Заступник начальника ГУ Міндоходів у Львівській обл.;
Віце-президент з питань розвитку бізнесу Корпорації “Галичартбуд”. Володіє акціями Товариства в
кількості 42 штуки, що становить 0,0480% від статутного капіталу Товариства. Обраний строком на 3
(три) роки. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Тарас Наталію Сергіївну. Дозвiл на розкриття паспортних даних Тарас Н. С. не надано. З 2008р. і по
даний час обіймає посаду начальника кошторисно-договірного відділу ПАТ «Холдингова компанія
«ЕКО-ДІМ. Володіє акціями Товариства в кількості 111 штук, що становить 0,1267% від статутного
капіталу Товариства. Обрана строком на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за корисливi або
посадовi злочини не має.
Рішенням Наглядової ради Товариства від 24.04.2015р. (протокол Наглядової ради №24/04/15 від
24.04.2015р.) обрано Голову Наглядової ради Товариства Артемовича Володимира Ільковича (дозволу
на оприлюднення паспортних даних Артемовичем В.І. не надано). Володіє акціями емітента в
кількості 1000 шт., що становить 1,1419% від статутного капіталу Товариства. Протягом своєї
діяльності обіймав посади директора ТзОВ ВТП “Бодекс”, Президента Корпорації “Галичартбуд”,
Голови Наглядової ради Товариства, Голови Правління Товариства. Непогашеної судимості за
корисливі або посадові злочини не має. Обраний строком на 3 (три) роки.
4. - У зв’язку iз закiнченням термiну обрання Ревiзора Товариства (з 10.04.2012р.) було прийнято
рiшення про обрання Ревiзором Товариства Кликоцького Миколу Ярославовича (дозволу на
оприлюднення паспортних даних Кликоцьким М.Я. не надано). Володiє акцiями емiтента в кiлькостi
10 шт., що становить 0,0114% вiд статутного капiталу Товариства. Протягом своєї дiяльностi обiймав
посади ТзОВ ВТП “Бодекс” - директор, заступника Голови Правлiння Товариства з оздоблювальних

робiт, заступника Голови Правлiння Товариства, заступника Голови Правлiння Товариства з
оздоблювальних робiт. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Обраний
строком на 3 (три) роки.
Згідно Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту та протоколу Загальних зборів ПАТ
"Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" припинено повноваження Ревізора Товариства Тарас Наталії
Сергіївни у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Дозвiл на розкриття паспортних даних
Тарас Н. С. не надано. Володіє акціями Товариства в кількості 111 штук, що становить 0,1267% від
статутного капіталу Товариства. На посаді Ревізора з 10.04.2012 р. Непогашеної судимостi за
корисливi або посадовi злочини не має.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством:
Голова Правління Артемович І В

