
ТИТУЛЬНИЙ аркуш Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю)

Пiдтверджую iдентичнiсть електронноi' та
паперовоi' форм iнформацii', що подаеться до
KOMicii',та достовiрнiсть iнформацii', надано! для
розкриття в загальнодоступнiй iнформацiйнiй
базi даних KOMicii'.

Директор

(посада) (пiдпис)

м.п.

Винокуров Володимир Петрович

(прiзвище та iнiцiали керiвника)

17.08.2017

(дата)

Особлива iнформацiя (iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, сертифiкати фонду операцiй з
нерухомiстю) eMiTeHTa

1. 3агальнi BiдoMOCTi

1. Повне найменування eMiTeHTa

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''ДОСЛIДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"

2. Органiзацiйно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Мiсцезнаходження

63460, с.м.т. Слобожанське, Балаклiйське шосе, будинок 56 . ~

4. Код за €ДРПОУ

00110237

5. Мiжмiський код та телефон, факс

057475-28-01 057475-32-09

6. Електронна поштова адреса

r4 7oem2..@kharkov.ukrtel.net

11. Данi про дату та мiсце оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю)

1. Повiдомлення розмiщено у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних KOMicii'

2. Повiдомлення опублiковано у*

(номер та найменування офiцiйного друкованого
видання)

17.08.2017

(дата)

(дата)

3. Повiдомлення розмiщено на
сторшЦl http://www.oemz.pat.ua

(адреса сторiнки)

в мережi IHTepHeT

(дата)

mailto:oem2..@kharkov.ukrtel.net
http://www.oemz.pat.ua


Повiдомлення про виникнення особливоi iнформацii (iнформацii про iпотечнi
цiннi папери, сертифiкати ФОНДУ операцiй з HepYXOMiCTIO)eMiTeHTa

(для опублiкування в офiцiйному друкованому виданнi)
1. Загальнi вiдомостi

1. Повне найменування eMiTeHTa

2. Код за €дрпоу

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
''дОСЛIДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ
ЗАВОД"

00110237

3. Мiсцезнаходження

4. Мiжмiський код, телефон та факс

5. Електронна поштова адреса

6. Адреса сторiнки в мережi IHTepHeT,яка
додатково використову€ться eMiTeHToMдля
розкриття iнформацii'

63460, с.м.т. Слобожанське, Балаклiйське шосе,
будинок 56

05747 5-28-01 05747 5-32-09

r47oemz@kharkov.ukrtel.net

http://www.oemz.pat.ua

7. Вид особливоi' iнформацii' Вiдомостi про змiну типу акцiонерного
товариства

11. Текст повiдомлення

Рiшення щодо змiни типу Товариства прийняте загальними зборами акцiонерiв з метою
забезпечення вимог дiючого законодавства до акцiонерних товариств.

111. Пiдпис

(дата)

17.08.2017

(iнiцiали та прiзвище керiвника)Директор

1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджу€ достов'рнiсть iнформацii', що мiститься у повiдомленнi, та
визна€, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно' аконодавс о

2. Найменування посади

mailto:oemz@kharkov.ukrtel.net
http://www.oemz.pat.ua
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