Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів.
Генеральний директор
(посада)

Царенко I. А.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

20.03.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Єврокар"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
89460 Україна, Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Соломоново, вул.Перемоги, 46
4. Код за ЄДРПОУ
30913130
5. Міжміський код та телефон, факс
(0312)71-39-00, (0312)71-39-00
6. Електронна поштова адреса
eurocar@eurocar.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

Посада

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

1
20.03.2018

2
обрано

3
Генеральний директор

4
Царенко Iгор Анатолiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
5
..
.

Розмір частки
в статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)
6
0

Зміст інформації:
20.03.2018р. на засіданні наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Єврокар" (протокол №05 від 20.03.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду
Генерального директора ПрАТ "Єврокар" Царенка Ігоря Анатолійовича. Підстава рішення: закінчення попереднього терміну повноважень Царенка І.А. на посаді
Генерального директора ПрАТ "Єврокар". Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Строк, на який обрано: до 31.03.2019р. включно. Інші
посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: Генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття
паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансовогосподарської діяльності емітента: рішенням наглядової ради (протокол №05 від 20.03.2018р.) ПрАТ "Єврокар" Царенку І. А. надані повноваження, передбачені
статутом Товариства та попередніми рішеннями наглядової ради ПрАТ "Єврокар", якими Царенку І. А. надавались повноваження як Генеральному директору ПрАТ
"Єврокар". Датою початку дії повноважень Царенка І.А. на посаді Генерального директора після його переобрання вважати 01 квітня 2018 року.

