Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
18.02.2020
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№3
(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).
Директор

Левикіна Юлія Володимирівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛТІК"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
50025 м. Кривий Ріг, Вул. Прорізна, буд. 93
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
01412762
5. Міжміський код та телефон, факс
(056)499-15-25, факс відсутній
6. Адреса електронної пошти
Lawyer@el-grad.com
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
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://eltic.el-grad.
com

18.02.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії
1
18.02.2020

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)
2
звільнено

Посада

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

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

3
Головний бухгалтер

4
Бодунова Олена Юріївна

5
АН 329981

6
0

Зміст інформації:
На підставі рішення Наглядової ради (протокол №1/20 від 18.02.2020р.) у зв'язку із укладанням договору №180220Е від 18.02.2020 року на бухгалтерське обслуговування
АТ "ЕЛТІК" директором Левикіною Ю.В, видано наказ про звiльнення з посади Головного бухгалтера Бодунову Олену Юріївну (паспорт АН329981, виданий
Центрально-міським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 15.02.2005 року), (Наказ № 02-01-к вiд 18.02.2020 року) згiдно поданої заяви .
На зазначенiй посадi перебувала з 01.08.2018 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обов'язки головного бухгалтера з 19.02.2020 буде виконувати Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова група "Ефективні рішення" на підставі
договору №180220Е від 18.02.2020р.
18.02.2020
набуто повноважень
Головний бухгалтер
Товариство з обмеженою відповідальністю
40235556
0
"Консалтингова група "Ефективні рішення"
Зміст інформації:
На підставі рішення Наглядової ради (протокол №1/20 від 18.02.2020р.) у зв'язку із звілненням головного бухгалтера Бодунової Олени Юріївни (наказ №02-01-к від
18.02.2020 р.) укладено договір №180220Е від 18.02.2020 року на бухгалтерське обслуговування АТ "ЕЛТІК" із Товариством з обмеженою відповідальністю
"Консалтингова група "Ефективні рішення". Код ЄДРПОУ 40235556, місцезнаходження :01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43-Б. ТОВ "Консалтингова група
"Ефективні рішення" не володіє акціями АТ "ЕЛТІК". Інформація щодо наявності/відсутності у юридичної особи непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини , строк, на який призначено (обрано) особу, щодо інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років не надається з причин відсутності вказаної
інформації у юридичної особи.

