Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,
наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Генеральний дректор

Толмачов Микола Григорович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

02.12.2016
Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "ТММ-ЕНЕРГОБУД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

73000 Херсонська обл., мiсто Херсон, вул. Нафтовикiв, 15

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33889106

5.Міжміський код та телефон, факс

044, 569-37-70 569-37-74

6. Електронна поштова адреса

152@comreg.com.ua

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

02.12.2016
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

№228 Газета "Бюлетень. Цiннi папери України"

05.12.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

http://tmm-energobud.ua/

05.12.2016

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 33889106
Складено на 02.12.2016

Приватне акцiонерне товариство "ТММ-ЕНЕРГОБУД"

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено,
обрано або припинено
повноваження)

Посада

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

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав) або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1

2

3

4

5

6

02.12.2016

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Чивурiна Лариса Федорiвна

д\н д\н д\н . .

0.00000

Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера ТММ ЕНЕРДЖI ЛIМIТЕД (Кiпр), що володiє 100% акцiй емiтента та має право одноосiбно приймати рiшення з будь-яких питань емiтента, 02.12.2016 року припинено повноваження Голови
Наглядової ради емiтента - Чивурiної Лариси Федорiвни. Рiшення прийнято у зв'язку з виробничою необхiднiстю. Чивурiна Л.Ф. не надала згоди на розкриття паспортних данних, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера ТММ ЕНЕРДЖI ЛIМIТЕД (Кiпр). Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.04.2015 р. - 02.12.2016 р.
02.12.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Корбут Валерiй Володимирович

д\н д\н д\н . .

0.00000

Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера ТММ ЕНЕРДЖI ЛIМIТЕД (Кiпр), що володiє 100% акцiй емiтента та має право одноосiбно приймати рiшення з будь-яких питань емiтента, 02.12.2016 року припинено повноваження Члена
Наглядової ради емiтента - Корбута Валерiя Володимировича. Рiшення прийнято у зв'язку з виробничою необхiднiстю. Корбут В.В. не надав згоди на розкриття паспортних данних, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера ТММ ЕНЕРДЖI ЛIМIТЕД (Кiпр). Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.04.2015 р. - 02.12.2016 р.
02.12.2016

набуто повноваження

Голова Наглядової ради

Чивурiна Лариса Федорiвна

д\н д\н д\н . .

0.00000

Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера ТММ ЕНЕРДЖI ЛIМIТЕД (Кiпр), що володiє 100% акцiй емiтента та має право одноосiбно приймати рiшення з будь-яких питань емiтента, 02.12.2016 року надано повноваження Голови
Наглядової ради емiтента своєму представнику - Чивурiнiй Ларисi Федорiвнi. Рiшення прийнято у зв'язку з виробничою необхiднiстю на виконання Статуту Товариства. Чивурiна Л.Ф. акцiями емiтента не володiє,
згоди на розкриття паспортних данних не надала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi Чивурiна Л.Ф. обiймала протягом останнiх 5 рокiв: уповноважений представник
акцiонера Голови Наглядової ради, Голова Наглядової ради ПрАТ "ТММ-Енергобуд", Член Наглядової ради ПАТ "Укрцукортеплоiзоляцiя", фiнансовий директор Фiрми "Т.М.М."-ТОВ. Cтрок, на який призначено
особу: 3 роки.
02.12.2016

набуто повноваження

Член Наглядової ради

Iсаєв Юрiй Володимирович

д\н дн д\н . .

0.00000

Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера ТММ ЕНЕРДЖI ЛIМIТЕД (Кiпр), що володiє 100% акцiй емiтента та має право одноосiбно приймати рiшення з будь-яких питань емiтента, 02.12.2016 року надано повноваження Члена Наглядової
ради емiтента своєму представнику - Iсаєву Юрiю Володимировичу. Рiшення прийнято у зв'язку з виробничою необхiднiстю на виконання Статуту Товариства. Iсаєв Ю.В. акцiями емiтента не володiє, згоди на
розкриття паспортних данних не надав, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi Iсаєв Ю.В. обiймав протягом останнiх 5 рокiв: заступник Генерального директора Фiрми
"Т.М.М."-ТОВ, Член Наглядової ради ПАТ "Укрцукортеплоiзоляцiя". Cтрок, на який призначено особу: 3 роки.

Код за ЄДРПОУ 33889106

Складено на 02.12.2016

Приватне акцiонерне товариство "ТММ-ЕНЕРГОБУД"

