ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)
08.09.2021
(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
Колтунов Георгій Анатолійович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

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

1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4.Ідентифікаційний код юридичної
особи
5. Міжміський код та телефон, факс
6. Адреса електронної пошти
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.

Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний і
конструкторсько-технологічний інститут емальованого
хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН»
Приватне акціонерне товариство
Полтавська область 36002 м. Полтава вул. Європейська, буд.
153
04637622
(050)6288263 немає
polmet@ukr.net

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

8. 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 подання
звітності та/або адміністративних
даних до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (у
разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на http://kolan.poltava.ua/ru/actions
власному веб-сайті учасника
(URL-адреса веб-сайту)
фондового ринку

08.09.2021
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дат (призначено,
а
звільнено,
вчи
обрано або
нен
припинено
ня повноваження
дії
)
1
07.0
9.20
21

2
обрано

Посада

3
Член
наглядово
ї ради

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

4

5

Розмір
частки в
статутно
му
капіталі
емітента
(у
відсотка
х)
6

Надіктов Віктор
Миколайович

д/н

1.22603

Зміст інформації:
07.09.2021 на позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ “НДІ КОЛАН”, далі-емітент, товариство, прийнято
рішення переобрати до складу наглядової ради на строк 3 (три) роки наступних осіб: Надiктова Вiктора
Миколайовича (акцiонер, частка в статутному капіталі 1.226%, посада-з 1996р. завiдувач бюро iновацiйної
дiяльностi i корпоративного управлiння товариства), Мороза Олександра Степановича (акцiонер, частка в
статутному капіталі 0.4233%, посада- з 1996р. технiчний директор товариства), Подгорного Юрiя Володимировича
(акцiонер, частка в СК 0.248%, посада-2001-2020рр. заступник генерального директора по будiвництву
товариства). Вказані фізичні особи письмової згоди на розкриття паспортних даних не надали; непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
07.0
Член
Мороз Олександр
9.20
обрано
наглядово
д/н
0.4233
Степанович
21
ї ради
Зміст інформації:
07.09.2021 на позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ “НДІ КОЛАН”, далі-емітент, товариство, прийнято
рішення переобрати до складу наглядової ради на строк 3 (три) роки наступних осіб: Надiктова Вiктора
Миколайовича (акцiонер, частка в статутному капіталі 1.226%, посада-з 1996р. завiдувач бюро iновацiйної
дiяльностi i корпоративного управлiння товариства), Мороза Олександра Степановича (акцiонер, частка в
статутному капіталі 0.4233%, посада- з 1996р. технiчний директор товариства), Подгорного Юрiя Володимировича
(акцiонер, частка в СК 0.248%, посада-2001-2020рр. заступник генерального директора по будiвництву
товариства). Вказані фізичні особи письмової згоди на розкриття паспортних даних не надали; непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
07.0
Член

9.20
21

обрано

наглядово
ї ради

Подгорний Юрiй
Володимирович

д/н

0.248

Зміст інформації:
07.09.2021 на позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ “НДІ КОЛАН”, далі-емітент, товариство, прийнято
рішення переобрати до складу наглядової ради на строк 3 (три) роки наступних осіб: Надiктова Вiктора
Миколайовича (акцiонер, частка в статутному капіталі 1.226%, посада-з 1996р. завiдувач бюро iновацiйної
дiяльностi i корпоративного управлiння товариства), Мороза Олександра Степановича (акцiонер, частка в
статутному капіталі 0.4233%, посада- з 1996р. технiчний директор товариства), Подгорного Юрiя Володимировича
(акцiонер, частка в СК 0.248%, посада-2001-2020рр. заступник генерального директора по будiвництву
товариства). Вказані фізичні особи письмової згоди на розкриття паспортних даних не надали; непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

