Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Завiдуючий юридичним
бюро (довiренiсть № 281
вiд 04.05.2018)

Денисенко Роман Вiкторович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

03.10.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Акцiонерне товариство “Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iн-ститут атомного
та енергетичного насособудування”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
40003, м. Суми, 2-га Залiзнична,2
4. Код за ЄДРПОУ
00220477
5. Міжміський код та телефон, факс
(0542) 25-13-71 (0542)78-69-02
6. Електронна поштова адреса
litvinenko@vniiaen.sumy.ua

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

03.10.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

vniiaen.sumy.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

03.10.2018
(дата)

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

2

01.10.2018

припинено
повноваження

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Голова
Наглядової Лепявко Iрина Миколаївна
ради

0

Зміст інформації:
У зв’язку iз отриманням 01.10.2018 року письмового повiдомлення вiд акцiонера - Держава Україна в особi Фонду Державного майна
України, якому належить 50,000002 % акцiй АТ «ВНДIАЕН» (надалi –Товариство), про замiну свого представника у складi Наглядової ради АТ
"ВНДIАЕН" вiдповiдно до наказу ФДМУ № 1248 вiд 27.09.2018, а саме Лепявко Iрини Миколаївни на Погорiлко Надiю Миколаївну,
повноваження Лепявко Iрини Миколаївни як члена Наглядової ради АТ ВНДIАЕН" припиняються з 01.10.2018 року, а Погорiлко Надiя
Миколаївна набуває повноважень члена Наглядової ради АТ ВНДIАЕН" з 01.10.2018 року.
Лепявко Iрина Миколаївна на посадi члена Наглядової ради АТ "ВНДIАЕН" перебувала з 11.04.2017, на посадi голови наглядової ради АТ
"ВНДIАЕН" з 14.06 2017.
Строк на який Погорiлко Надiя Миколаївна набула повноважень члена Наглядової ради АТ "ВНДIАЕН" не визначено.
Протягом останнiх 5 рокiв до набуття повноважень члена Наглядової Ради АТ «ВНДIАЕН» Погорiлко Надiя Миколаївна займала посади
заступника директора департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ, заступника
директора юридичного департаменту - начальника вiддiлу претензiйно-позовної роботи ФДМУ , Заступника директора юридичного
департаменту ФДМУ, заступника начальника Управлiння правового забезпечення ФДМУ, заступника начальника юридичного управлiння
ФДМУ.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Погорiлко Надiя Миколаївна не має. Посадова особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi Товариства Погорiлко Надiя Миколаївна не володiє.

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

5

6

1

2

3

4

01.10.2018

набуто
повноважень

Член
наглядової
ради

Погорiлко Надiя
Миколаївна

0

Зміст інформації:
У зв’язку iз отриманням 01.10.2018 року письмового повiдомлення вiд акцiонера - Держава Україна в особi Фонду Державного майна
України, якому належить 50,000002 % акцiй АТ «ВНДIАЕН» (надалi –Товариство), про замiну свого представника у складi Наглядової ради АТ
"ВНДIАЕН" вiдповiдно до наказу ФДМУ № 1248 вiд 27.09.2018, а саме Лепявко Iрини Миколаївни на Погорiлко Надiю Миколаївну,
повноваження Лепявко Iрини Миколаївни як члена Наглядової ради АТ ВНДIАЕН" припиняються з 01.10.2018 року, а Погорiлко Надiя
Миколаївна набуває повноважень члена Наглядової ради АТ ВНДIАЕН" з 01.10.2018 року.
Лепявко Iрина Миколаївна на посадi члена Наглядової ради АТ "ВНДIАЕН" перебувала з 11.04.2017, на посадi голови наглядової ради АТ
"ВНДIАЕН" з 14.06 2017.
Строк на який Погорiлко Надiя Миколаївна набула повноважень члена Наглядової ради АТ "ВНДIАЕН" не визначено.
Протягом останнiх 5 рокiв до набуття повноважень члена Наглядової Ради АТ «ВНДIАЕН» Погорiлко Надiя Миколаївна займала посади
заступника директора департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ, заступника
директора юридичного департаменту - начальника вiддiлу претензiйно-позовної роботи ФДМУ , Заступника директора юридичного
департаменту ФДМУ, заступника начальника Управлiння правового забезпечення ФДМУ, заступника начальника юридичного управлiння
ФДМУ.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Погорiлко Надiя Миколаївна не має. Посадова особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi Товариства Погорiлко Надiя Миколаївна не володiє.

