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24.12.2020
припинено
Голова Наглядовоi" ради
о
Свирида Олеся Микола"iвна
повноваження
Змiст iнформацii:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ки"iвпроект" вiд 24.12.2020р.(протокол №38):
Припинено повноваження члена Наглядовоi" ради Товариства Свириди Олесi Миколаi"вни на лiдставi ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Розмiр пакету акцiй
становить - 0%. У перiод з 17.04.2019 по 24.12.2020р. перебувала на посадi Члена Наглядовоi" ради ПАТ "Киi"впроект", з 26.04.2018р. виконувала функцii" Голови Наглядово·i
ради. Судимостi або нелогашено·i судимостi за корисливi та посадовi злочини немае.
Дата
вчинення
дii

24.12.2020

припинено
повноваження

Член Наглядово"i ради

Худолiй Анна Валерi"iвна

о

Змiст iнформацii":
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ки"iвпроект" вiд 24.12.2020р.(протокол №38):
Припинено повноваження члена Наглядовоi" ради Товариства Худолiй Анни Валерi"iвни на пiдставi ч.1 ст.53 ЗУ "Про акuiонернi Товариства". Розмiр пакету акцiй становить
- 0%. У перiод з 17.04.2019 по 24.12.2020р. перебувала на посадi Члена Наглядовоi" ради ПАТ "Киi"впроект". Судимостi або непоrашеноi· судимостi за корисливi та посадовi
злочини немае.
24.12.2020

припинено
повноваження

Член Наглядово"i ради

Музира Владислав Володимирович

о

Змiст iнформацii":
Вiдповiдно до рiшення рiчних Заrальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Киi"впроект" вiд 24.12.2020р.(протокол №38):
Припинено повноваження члена Наглядовоi· ради Товариства Музири Владислава Володимировича на пiдставi ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Розмiр пакету
акцiй становить - 0%. У перiод з 17.04.2019 по 24.12.2020р. перебував на посадi Члена Наглядовоi· ради ПАТ "КиУвпроект". Судимостi або непоrашеноi" судимостi за
корисливi та посадовi злочини немас
24.12.2020

обрано

Член Наrлядово"i ради

Янiшевський Андрiй Вiкторович

о

Змiст iнформацii":
Вiдповiдно до рiwення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Киi"впроект" вiд 24. !2.2020р. (протокл №38):
Обрано членом Наrлядовоi" ради Товариства Янiшевського Андрiя Вiкторов�,rча.
Представник акцiонера - ТОВ "СПЕЦРЕНТФIНАНС" (розмiр пакету акцiй 2 884 878 штук простих iменних акuiй Товариства).
Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядово"i ради строкам до наступних рiчних Загальних зборiв Товарнства.
Посадова особа Е афiлiйованою особою Товариства.Розмiр пакету акuiй становить - 0%. У nepioд з 2013-2018 - економiст з nланування ТОВ "Спецмехбуд 21", 2018-2020спецiалiст по роботi з договорами. 2020- сьогоднi - директор ТОВ "Спеuрентфiнанс". Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядовоi" ради строкам згiдно зi статутом
Товариства. Судимостi або непогашеноi" судимостi за корисливi та посадовi злочини немас

