
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ 

ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ"; 2.Код за ЄДРПОУ емітента: 35430612; 3. Місцезнаходження: 49051, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський 

код, телефон та факс: 0567882445; 5.Електронна поштова адреса: inbox@sepu.dp.ua ;6. Адреса сторінки в 

мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.sepu.dp.ua; 7. 

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

ІІ. Текст повідомлення 

Дата вчинення дiї: 17.03.2017 р. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ"  (надалi за текстом - Товариство),  які відбулись 

17.03.2017року (Протокол №1 вiд 17.03.2017р.) припинено повноваження - звільнено (за власним бажанням 

на пiдставi поданої заяви) з посади Голови Наглядової Ради Товариства Рязанову Надію Павлівну (згоди на 

розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Особа перебувала на посаді (років): 

один рік. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду замiсть звiльненої 

особи нікого не обрано. 

 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від 17.03.2017року  (Протокол №1 вiд 

17.03.2017р.) припинено повноваження - звільнено (за власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з 

посади члена Наглядової Ради Товариства – Санжаровського Андрiя Миколайовича (згоди на розкриття 

паспортних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Особа перебувала на посаді (років): один рік. 

Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду замiсть звiльненої особи нікого 

не обрано. 

 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від 17.03.2017року  (Протокол №1 вiд 

17.03.2017р.) припинено повноваження - звільнено (за власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з 

24.03.2017 р. з посади Голови правління  Товариства – Матанцеву Марію Дмитрівну (згоди на розкриття 

паспортних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Особа перебувала на посаді (років): один рік. 

Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.  

 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від 17.03.2017року  (Протокол №1 вiд 

17.03.2017р.) обрано з 27.03.2017 р.  на посаду Голови правління  Товариства – Подліпську Тетяну 

Павлівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано строком 

до переобрання. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Назви посад, якi особа 

обіймала протягом останніх п’яти років – керівник,директор 

На Річних Загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 17.03.2017 року) прийнято рішення про зміну 

місцезнаходження товариства, з метою більш зручного розміщення офісу, що позитивно вплине на аналіз 

кон’юнктури ринку, пошук нових ділових партнерів, встановлення взаємовідносин зі споживачами. Нова 

адреса: 14007 м. Чернігів, вулиця Кільцева, будинок 9 

 

ІІІ. Підпис 

1.  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади 

- Голова Правління ПрАТ "СЕПУ"___________________________________Матанцева Марiя Дмитрiвна 


	n683

