
Особлива інформація за станом на 25.12.2013 р. 
  

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПрАТ "Укренерготранс" 

  
2.     Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Укренерготранс" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32082812 
1.4. Місцезнаходження емітента: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Володі Дубініна, буд. 8 
1.5. Телефон керівника емітента: (056) 371-05-83  
1.6. Електронна поштова адреса: klivasov@uet.dp.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації www.uetrans.com  
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

  
2. Текст повідомлення: 

  
На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Укренерготранс» 

(далі – Товариство), засідання якої відбулося 25 грудня 2013 року (протокол №184/Т/2013 від 
25.12.2013 р.) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: 

Посадова особа - член Наглядової ради ТОВ «Об’єднаний транспортний холдинг» (код 
ЄДРПОУ – 33051460), призначена на посаду Голови Наглядової ради з 25.12.2013 року строком на 
3 роки. До обрання на дану посаду особа займала посаду Голови Наглядової ради ПрАТ 
«Укренерготранс». Володіє акціями емітента у розмірі 95 % від статутного капіталу емітента. 

Посадова особа - член Наглядової ради Щиголєва Ольга Леонідівна (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), призначена на посаду секретаря Наглядової ради з 25.12.2013 
року строком на 3 роки. До обрання на дану посаду особа займала посаду головного бухгалтера у 
Корпорації «ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код 24068988), секретаря 
Наглядової ради ПрАТ «Укренерготранс». Займає посаду заступника директора з інвестицій ТОВ 
«Регіон». Акціями Товариства не володіє. 

Посадові особи та уповноважені представники посадових осіб непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не мають. 

Підставою прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є розподіл 
посад між членами Наглядової ради. 

3. Підпис 
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. 
  
  
В.о. Генерального директора Мовчан Валентин Васильович                       (26.12.2013) 
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