Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
10.03.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ б/н
(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)
Виконуючий обов'язки
Голови правління

Селіванов К.К.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(Зміна складу посадових осіб емітента)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНССИГНАЛ"

2. Організаційно-правова
форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01135, м. Київ, Київ, Жилянська, 97

4. Ідентифікаційний код
юридичної особи

00260652

5. Міжміський код та
телефон, факс

(044) 495-16-81 (044) 495-16-81

6. Адреса електронної пошти transsignal.kyiv@gmail.com
7. Найменування,
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового
ідентифікаційний код
ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
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

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://transsignal.com.ua
10.03.2020
(адреса сторінки)

10.03.2020

© SMA

00260652

(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

10.03.2020

припинено
повноваження

Член Ревізійної
комісії

Шевченко Ігор Григорович

0

Зміст інформації:
Рішенням акціонера - АТ "Укрзалізниця" від 10.03.2020 № 16/2020-7/4 припинено повноваження члена ревізійної комісії Шевченка І.Г. Часткою у статутному
капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з
12.02.2019.
Посадова особа Шевченко Ігор Григорович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.

10.03.2020

обрано

Член Ревізійної
комісії

Левчук Євген Вікторович

0

Зміст інформації:
Рішенням акціонера - АТ "Укрзалізниця" від 10.03.2020 № 16/2020-7/4 членом ревізійної комісії обрано Левчука Є.В. з наступного дня після оформлення
відповідного рішення акціонера строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
Головний фахівець відділу аналізу вартості робіт з капітального ремонту та будівництва рухомого складу, інших технічних засобів Управління аналітико-цінової
роботи, головний фахівець відділу матеріалів верхньої будови колії Департаменту матеріально-технічного забезпечення, головний фахівець сектору моніторингу
виробничої діяльності та складського господарства Департаменту матеріально-технічного забезпечення, заступник начальника відділу аналітико-цінової роботи
Департаменту цінової політики АТ «Укрзалізниця».
10.03.2020

© SMA

00260652

1

2

3

10.03.2020

обрано

4

Член Ревізійної
комісії

Цибульська Світлана Анатоліївна

5

6

0

Зміст інформації:
Рішенням акціонера - АТ "Укрзалізниця" від 10.03.2020 № 16/2020-7/4 членом ревізійної комісії обрано Цибульську С.А. з наступного дня після оформлення
відповідного рішення акціонера строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
Провідний економіст з планування виробничого підрозділу моторвагонного депо Фастів регіональної філії «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»,
головний фахівець відділу аналітико-цінової роботи Департаменту цінової політики АТ «Укрзалізниця»

10.03.2020

обрано

Член Ревізійної
комісії

Шевченко Ігор Григорович

0

Зміст інформації:
Рішенням акціонера - АТ "Укрзалізниця" від 10.03.2020 № 16/2020-7/4 членом ревізійної комісії обрано Шевченка І.Г. з наступного дня після оформлення
відповідного рішення акціонера строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
старший ревізор Головного управління ревізій та контролю фінансово-господарської діяльності Укрзалізниці; провідний інженер відділу запобігання економічним
правопорушенням Управління запобігання економічним та корупційним правопорушенням на залізничному транспорті ПАТ «Укрзалізниця»; головний фахівець
відділу запобігання економічним та корупційним ризикам, головний фахівець відділу забезпечення контролю діяльності у сфері перевезень Департаменту
економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця»

10.03.2020
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1

2

3

10.03.2020

обрано

4

Член Ревізійної
комісії

Горленко Олена Федорівна

5

6

0

Зміст інформації:
Рішенням акціонера - АТ "Укрзалізниця" від 10.03.2020 № 16/2020-7/4 членом ревізійної комісії обрано Горленко О.Ф. з наступного дня після оформлення
відповідного рішення акціонера строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
Провідний юрисконсульт відділу профілактики правопорушень та запобігання корупції, провідний юрисконсульт відділу економічної та інформаційної безпеки
регіональної філії «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», головний фахівець відділу супроводження договірної роботи управління запобігання
корупції Департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця»
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

10.03.2020
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00260652

