Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

11.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(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).

Генеральний директор



Чорнуха І.В.
(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 "Луцьксантехмонтаж №536"
2. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	43005, Волинська обл., Луцьк, Клима Савура 29
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
	30248307
5. Міжміський код та телефон, факс
	0332 746001, 0332 746001
6. Адреса електронної пошти
	su536pr@ukr.net
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
lstm.com.ua
10.04.2020

(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано 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)
1
2
3
4
5
6
10.04.2020
обрано
Голова Наглядової ради
Чорнуха Віктор Григорович

86,803692
Зміст інформації:
Річними загальними зборами акцiонерами вiд 10 квітня 2020 року
ПО ПИТАННЮ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами наглядової ради
Слухали: Голову загальних зборiв Товариства Чорнуху Вiктора Григоровича, який ознайомив присутнiх з кандидатами до складу Наглядової ради та запропонував проголосувати за обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення: 
Обрати Наглядову раду в складi:
Голова Наглядової ради - Чорнуха Вiктор Григорович.
Член Наглядової ради - Патлашинська Iрина Вiкторiвна.
Член Наглядової ради - Стельмащук Лiлiя Антонiвна. (Проект рiшення 1)
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах. Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенями №8

10.04.2020
обрано
Член Наглядової ради
Патлашинська Ірина Вікторівна

0,012923
Зміст інформації:
Річними загальними зборами акцiонерами вiд 10 квітня 2020 року
ПО ПИТАННЮ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами наглядової ради
Слухали: Голову загальних зборiв Товариства Чорнуху Вiктора Григоровича, який ознайомив присутнiх з кандидатами до складу Наглядової ради та запропонував проголосувати за обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення: 
Обрати Наглядову раду в складi:
Голова Наглядової ради - Чорнуха Вiктор Григорович.
Член Наглядової ради - Патлашинська Iрина Вiкторiвна.
Член Наглядової ради - Стельмащук Лiлiя Антонiвна. (Проект рiшення 1)
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах. Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенями №8
10.04.2020
обрано
Член Наглядової ради
Стельмащук Лілія Антонівна

0,019076
Зміст інформації:
Річними загальними зборами акцiонерами вiд 10 квітня 2020 року
ПО ПИТАННЮ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами наглядової ради
Слухали: Голову загальних зборiв Товариства Чорнуху Вiктора Григоровича, який ознайомив присутнiх з кандидатами до складу Наглядової ради та запропонував проголосувати за обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення: 
Обрати Наглядову раду в складi:
Голова Наглядової ради - Чорнуха Вiктор Григорович.
Член Наглядової ради - Патлашинська Iрина Вiкторiвна.
Член Наглядової ради - Стельмащук Лiлiя Антонiвна. (Проект рiшення 1)
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах. Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенями №8


