
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,
наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Уралтрак-Днiпро"

2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32769108

02068  м.Київ вул. Вербицького, буд.1

Приватне акцiонерне товариство

Генеральний директор Домачук Олена Андрiївна

21.04.2017МП

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс
6. Електронна поштова адреса utd@utd.net.ua

(044) 501-68-48 (044) 501-68-38

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

№78 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2017

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

www.utd.net.ua 25.04.2017

Дата(адреса сторінки)

21.04.2017

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 32769108 Приватне акцiонерне товариство "Уралтрак-Днiпро"
Складено на 21.04.2017



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено,

обрано або припинено
повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

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

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Зміст інформації:
21.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Марченко Еллада Геннадiївна д\н д\н д\н   .  .   70.68571

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Марченко Еллади Геннадiївни припинено 21.04.2017 року у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi

Товариства: 70,68571%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2014 року
по 21.04.2017 рiк. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 21.04.2017 року).

Зміст інформації:
21.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Маградзе Олександр Геннадiйович д\н д\н д\н   .  .   10.00000

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Маградзе Олександра Геннадiйовича припинено 21.04.2017 року у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi

Товариства: 10%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2014 року по
21.04.2017 рiк. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 21.04.2017 року).

Зміст інформації:
21.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Завiзiн Геннадiй Федорович д\н д\н д\н   .  .    3.71428

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Завiзiна Геннадiя Федоровича припинено 21.04.2017 року у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi

Товариства: 3,71428%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2014 року по
21.04.2017 рiк. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 21.04.2017 року).

Зміст інформації:
21.04.2017 припинено повноваження Ревiзор Цимбал Сергiй Дмитрович д\н д\н д\н   .  .    1.88571

Повноваження посадової особи Ревiзора Товариства Цимбала Сергiя Дмитровича припинено 21.04.2017 року у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства: 1,88571%.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2014 року по 21.04.2017 рiк.

Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 21.04.2017 року).

Зміст інформації:
21.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Марченко Еллада Геннадiївна д\н д\н д\н   .  .   70.68571

Головою Наглядової ради обрано Марченко Елладу Геннадiївну 21.04.2017 року у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв та необхiдiнстю обрати Наглядову раду на новий термiн. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 70,68571%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi

обiймала ця особа протягом протягом останнiх 5 рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ "Уралтрак-Днiпро". Рiчнi збори акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 21.04.2017 року) призначили Марченко Е.Г. на посаду Члена
Наглядової ради, а засiдання Наглядової ради вiд 21.04.2017 року обрали її Головою Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства.

Зміст інформації:
21.04.2017 обрано Член Наглядової ради Завiзiн Геннадiй Федорович д\н д\н д\н   .  .    3.71428

Членом Наглядової ради обрано Завiзiна Геннадiя Федоровича 21.04.2017 року у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв та необхiдiнстю обрати Наглядову раду на новий термiн. Посадова особа не надала згоди на
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено,

обрано або припинено
повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

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

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 3,71428%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi

обiймала ця особа протягом протягом останнiх 5 рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ "Уралтрак-Днiпро". Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 21.04.2017 року).

Зміст інформації:
21.04.2017 обрано Член Наглядової ради Маградзе Олександр Геннадiйович д\н д\н д\н   .  .   10.00000

Членом Наглядової ради обрано Маградзе Олександра Геннадiйовича 21.04.2017 року у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв та необхiдiнстю обрати Наглядову раду на новий термiн. Посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi

обiймала ця особа протягом протягом останнiх 5 рокiв: Ревiзор ПрАТ "Уралтрак-Днiпро", начальник виробничо-технiчної бази ПНВП "КТК", Член Наглядової ради ПрАТ "Уралтрак-Днiпро". Рiшення прийнято
рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 21.04.2017 року).

Зміст інформації:
21.04.2017 обрано Ревiзор Цимбал Сергiй Дмитрович д\н д\н д\н   .  .    1.88571

Ревiзором Товариства обрано Цимбала Сергiя Дмитровича 21.04.2017 року у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв та необхiдiнстю обрати Ревiзора на новий термiн. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,88571%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом протягом останнiх 5 рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ "Уралтрак-Днiпро", головний менеджер по сбуту ПНВП "КТК", Ревiзор ПрАТ "Уралтрак-Днiпро". Рiшення прийнято рiчними загальними
зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 21.04.2017 року).

Код за ЄДРПОУ 32769108 Приватне акцiонерне товариство "Уралтрак-Днiпро"

Складено на 21.04.2017


