Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

20.08.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

8
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
член Правлiння

Артемович Володимир Iлькович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ"
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
79024, Львівська обл., м. Львiв, Бескидська,44
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
05393518
5. Міжміський код та телефон, факс
(032)224-94-74 (032)224-92-88
6. Адреса електронної пошти
eko-dim@emitent.net.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового

eko-dim.ua

21.08.2019

ринку
(адреса
сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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

20.08.2019

обрано

член
Правлiння

Артемович Iгор
Володимирович

13.46

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ" (далi - "Товариство") вiд 20.08.2019 року (протокол засiдання
Наглядової ради 20/08-19 вiд 20.08.2019 року):
1. збiльшено кiлькiсний склад Правлiння до 6 осiб;
2. обрано з 21.08.2019р. членом Правлiння Товариства Артемовича Iгоря Володимировича - Першого заступника Голови Правлiння Товариства.
Згоди Артемовича I.В. на розкриття паспортних даних не надано. Володiє акцiями Товариства у кiлькостi 11790 шт., що становить 13,4629% вiд
статутного капiталу Товариства. Впродовж п'яти минулих рокiв своєї дiяльностi обiймав посади заступника заступника Голови Правлiння
Товариства, Голови Наглядової ради Товариства, Голови Правлiння Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не
має. Обраний строком на 3 (три) роки.

