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Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 вересня 2012 р.,протокол №19, звiльнено 

членiв наглядової ради,призначених Загальними зборами вiд 19 квiтня 2012 р.у складi: 

Карасик Олександр Давидович-голова ради, представник акцiонерiв - фiзичних осiб, володiє 0,002182 % 

акцiй Товариства, паспорт КН 263484, виданий 

Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., стаж керiвної роботи-25 рокiв.Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

В зв*язку з тим ,що ВАТ"ЗНВКIФ"Капiтальнi iнвестицiї" продало 343800 акцiй 

ПрАТ"Полтавапроммашбуд", що складає 75% вiд загальної кiлькостi акцiй -новому акцiонеру - 

МЕРНАЛIКС IНВЕСТМЕНТС ЛТД, позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Полтавапроммашбуд", що 

вiдбулися 19 вересня 2012 р. прийняли рiшення про звiльнення представникiв ВАТ"ЗНВКIФ"Капiтальнi 

iнвестицiї" в кiлькостi-2 особи. 

Полiтучого Олександра Iвановича -президента ВАТ"ЗНВКIФ"Капiтальнi iнвестицiї", володiє 0.00% акцiй 

,паспорт КН №303288, виданий 03.01.1997 р. 

Київським РВ ПМУ УМВ України в Полтавськiй обл.стаж керiвної роботи -32 роки.Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. 

Матiєк Анжели Василiвни - виконавчого директора ВАТ"ЗНВКIФ"Капiтальнi iнвестицiї", володiє 0.00% 

акцiйц, паспорт АВ №657246, виданий 

Мурованокурiловецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., стаж керiвної роботм -8 рокiв.Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Звiльнено згiдно рiшення позачергових загальних зборiв вiд 19 вересня 2012 р. Ревiзора Товариства 

Полiтучу Марину Михайлiвну, головного бухгалтера  ТОВ НВП"Зонд", володiє 0,0083% акцiй , паспорт КН 

№702103 виданий 13.08.1998 р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл, стаж керiвної 

роботи - 12 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 вересня 2012 р. акцiонер МЕРНАЛIКС 

IНВЕСТМЕНТ ЛТД, що володiє 75 % акцiй, призначив на посаду голови наглядової ради свого 

представника -Карасика Олександра Давидовича,володiє 0,002182% акцiй, паспорт КН №263484 

виданий 15.11.1996 р.Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., стаж керiвної роботи -25 

рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 вересня 2012 р. акцiонер МЕРНАЛIКС 

IНВЕСТМЕНТ ЛТД, що володiє 75 % акцiй, призначив на посаду  члена наглядової ради свого 

представника - Самсонову Дар*ю Геннадiївну,володiє 0,00% акцiй, паспорт ВВ№832944 виданий 11.06.1999 

р. Авдієвським МВ УМВС України в Донецькій обл., стаж керiвної роботи 5-рокiв. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 вересня 2012 р. акцiонер ВАТ"ЗНВКIФ" 

Капiтальнi iнвестицiї" що володiє 24,065 % акцiй, призначив на посаду  члена наглядової ради свого 

представника -Полiтучого Олександра Iвановича, президента Фонда ,володiє 0,00% акцiй, паспорт КН № 

303288,виданий 03.01.1997 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., стаж керiвної роботи - 

32 рокi.   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 



Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 вересня 2012 р. акцiонер МЕРНАЛIКС 

IНВЕСТМЕНТ ЛТД, що володiє 75 % акцiй, призначив на посаду Ревiзора Товариства свого представника -

Конова Юрiя Васильовича , володiє 0,00% акцiй, паспорт КН №114716,виданий 27.03.1996 р. Карлiвським 

РВ УМВС України в Полтавськiй обл., стаж керiвної роботи - 26 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом. 
 
Директор ПрАТ «Полтавапроммашбуд                                                                                   Карман З.М. 

 


