Титульний аркуш Повідомлення
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 -директор

Давиденко Андрiй Костянтинович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

09.10.2013
(дата)

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут
атомного та енергетичного насособудування"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Відкрите акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00220477
1.4 Місцезнаходження емітента
40003, м. Суми, вул. 2-га Залiзнична, 2
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(0542) 25-13-71 (0542) 78-69-02
1.6 Електронна поштова адреса емітента
urist@vniiaen.sumy.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

07.10.2013
(дата)

2.2. Повідомлення
опубліковано у
2.3. Повідомлення розміщено на
сторінці

190 Вiдомостi НКЦПФР

09.10.2013

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

vniiaen.sumy.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

09.10.2013
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
Зміни (призначено або
прийняття
звільнено)
рішення

Посада

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

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.10.2013

звільнено

Член
правлiння

Дяченко Сергiй Олександрович

МА 667962
22.06.1999 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй
областi

0

Зміст інформації:
Члена правлiння (заступника директора з планування та логiстики ВАТ «ВНДIАЕН») Дяченка Сергiя Олександровича (паспорт серiя МА № 667962, виданий 22.06.1999
Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.) звiльнено з посади за власним бажання (протокол наглядової ради ВАТ "ВНДIАЕН" вiд 07.10.2013 № 80) з
07.10.2013. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дяченко С.О. перебував на посадi члена
правлiння з 09.09.2004.
07.10.2013

призначено

Член
правлiння

Зозуля Валентина Миколаївна

МА 366857
03.11.1997 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй
областi

0

Зміст інформації:
Головного бухгалтера ВАТ «ВНДIАЕН» Зозулю Валентину Миколаївну (паспорт серiя МА № 366857, виданий 03.11.1997 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в
Сумськiй обл.) обрано на посаду члена правлiння згiдно протоколу наглядової ради ВАТ "ВНДIАЕН" вiд 07.10.2013 № 80 з 07.10.2013. Часткою в статутному капiталi
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано безстроково. Зозуля В.М. до обрання на посаду члена
правлiння працювала головним бухгалтером ВАТ "ВНДIАЕН".
07.10.2013

призначено

Член
правлiння

Денисенко Роман Вiкторович

МА 873661
03.11.2000 Зарiчний РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi

0

Зміст інформації:
Завiдувача юридичного бюро ВАТ «ВНДIАЕН» Денисенка Романа Вiкторовича (паспорт серiя МА № 873661, виданий 03.11.2000 Зарiчним РВ СМУ УМВС України в
Сумськiй обл.) обрано на посаду члена правлiння згiдно протоколу наглядової ради ВАТ "ВНДIАЕН" вiд 07.10.2013 № 80 з 07.10.2013. Часткою в статутному капiталi
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано безстроково. Денисенко Р.В. до обрання на посаду члена
правлiння працював завiдувачем юридичного бюро ВАТ "ВНДIАЕН".

