
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"ПОЛIIНВЕСТ" 

2. Код за ЄДРПОУ 31647390 

3. Місцезнаходження 49600, мiсто Днiпро, вулиця Сiчеславська 
Набережна, будинок 29-А 

4. Міжміський код, телефон та факс +380567341416 +380567341416 
5. Електронна поштова адреса Poliinvest@emitent.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації http://id850.smida.gov.ua/ 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента 

  II. Текст повідомлення 

Рiшенням Засiдання Наглядової ради ПРАТ "ПОЛIIНВЕСТ" (Протокол вiд 04.07.2017 року) 
Долгушина Олексiя Анатолiйовича обрано Головою Наглядової ради Товариства. Не володiє 
акцiями ПРАТ "ПОЛIIНВЕСТ". Долгушин Олексiй Анатолiйович немає непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Долгушина Олексiя Анатолiйовича обрано на посаду Голови 
Наглядової ради ПРАТ "ПОЛIIНВЕСТ" строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття 
власних паспортних даних. 
Займанi посади протягом останнiх 5-ти рокiв: головний фахiвець з ведення реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР"; головний фахiвець вiддiлу роботи з 
емiтентами ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР". 

Рiшенням Засiдання Наглядової ради ПРАТ "ПОЛIIНВЕСТ" (Протокол вiд 04.07.2017 року) на 
посаду Секретаря Наглядової ради ПРАТ "ПОЛIIНВЕСТ" обрано Карнауха Iгоря Вiталiйовича. 
Володiє акцiєю (1 шт.) ПРАТ "ПОЛIIНВЕСТ" - 0.00000063069%. Особа не надала згоди на 
розкриття власних паспортних даних. 
Карнаух Iгор Вiталiйович, немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Карнауха Iгоря Вiталiйовича обрано на посаду Секретаря Наглядової ради ПРАТ "ПОЛIIНВЕСТ" 
строком на 3 роки. 
Попереднi займанi посади протягом останнiх 5-ти рокiв: Член Наглядової ради ПРАТ 
"ПОЛIIНВЕСТ", директор ТОВ "ТЕГРАС"; директор ТОВ "РАМАРА"; директор ТОВ 
"ВЄСТПОЛ"; директор ТОВ "НОРДIС ПЛЮС"; директор ТОВ "БРЮСТОР"; директор ТОВ 
"МАКРОС". 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
2. Найменування посади       Акiмова Тетяна Сергiївна 

Директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 



  М.П.  
04.07.2017 

(дата) 
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