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.
Голова наглядової ради

Дякунчак Богдан Ярославович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.12.2014

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛСПЕЦБУД»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79044, м.Львiв, вул.Генерала Чупринки. буд. 58-А
4. Код за ЄДРПОУ
23968036
5. Міжміський код та телефон, факс
032/245-26-94 032/245-26-94
6. Електронна поштова адреса
galspezbud@bfg.lviv.ua

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

24.12.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

245 Бюлетень "Цiннi папери"

25.12.2014

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://galspezbud.bfg.lviv.ua/ в мережі Інтернет 24.12.2014
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
або припинено
рішення
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

15.05.2014

припинено
повноваження

Голова
Правлiння

Дякунчак Ярослав
Йосифович

.

6
26.78

Зміст інформації:
Вiдповiдно до Протоколу №3 Наглядової Ради ПрАТ «ГАЛСПЕЦБУД» вiд 15.05.2014 року, вiдбулись змiни у складi посадових осiб
Товариства:
Припинено повноваження Голови Правлiння у зв'язку iз смертю Дякунчака Ярослава Йосифовича. Частка володiння у статутному капiталi
емiтента 26.78%.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської , службової дiяльностi у посадової особи
не було.
Рiшенням Наглядової Ради вiд 15.05.2014р. (протокол №3) пiдписантом (представником) вiд ПрАТ «Галспецбуд»» з правом вчинення
юридичних дiй вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписування договорiв, та представництво iнтересiв товариства перед
третiми особами обрано Дякунчака Богдана Ярославовича - Голову Наглядової ради, на перiод до проведення загальних зборiв акцiонерiв та
обрання голови i членiв Правлiння.
Частка володiння у статутному капiталi 8,28%.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської , службової дiяльностi у посадової особи
немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

