
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

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

Генеральний директор    Кардаков Олександр Юрiйович
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
12.07.2016

(дата)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАТАГРУП»

2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
03057, Київ, Смленська, 31-33

4. Код за ЄДРПОУ
31720260

5. Міжміський код та телефон, факс
044 538 00 37 044 538 00 36

6. Електронна поштова адреса
Vadim.Shelest@datagroup.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.07.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у* 135 «Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку» 19.07.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці http://www.datagroup.ua в мережі Інтернет 18.07.2016

(адреса сторінки) (дата)



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 або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

Розмір
частки в

статутному
капіталі

емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6

12.07.2016 звільнено Генральний
директор

Кардаков Олександр
Юрiйович

СМ 667666
РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 0

Зміст інформації:
Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ "ДАТАГРУП" №105 вiд 12.07.2016р. у зв'язку зi спливом строку призначення припинено

повноваження та звiльнено генерального директора ПрАТ "ДАТАГРУП", Кардакова Олександра Юрiйовича, (паспорт СМ №
667666, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi вiд 19.11.2004 р.), який володiє 0 акцiями, що
складає 0% у статуному капiталi ПрАТ "ДАТАГРУП". Пiдстава - п.2 ч.1 статтi 36 Кодексу законiв про працю України,
обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення єдиного акцiонера ПрАТ "ДАТАГРУП" №105 вiд
12.07.2016 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Кардаков О.Ю. перебував на посадi з 14.12.2015
р. по 15.07.2016р.

12.07.2016 призначено Генеральний
директор

Шелемба Михайло
Васильович

ТТ 176529
Шевченкiвсьим РВ ГУДМС України в мiстi

Києвi
0

Зміст інформації:
Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ "ДАТАГРУП" №105 вiд 12.07.2016р. призначено генеральним директором ПрАТ

"ДАТАГРУП" Шелембу Михайла Васильйовича (паспорт ТТ № 176529, виданий Шевченкiвсьим РВ ГУДМС України в мiстi
Києвi вiд 26.03.2013 р.), частка, якою володiє в статутному капiталi ПрАТ "ДАТАГРУП" складає 0 акцiй, що складає 0% у
статутному капiталi. Пiдстава - ст.61 Закону України "Про акцiонернi товариства" та статут Товариства, обгрунтування -
рiшення № 105 єдиного акцiонера ПрАТ "ДАТАГРУП" вiд 12.07.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Шелембу М.В. призначено з 16.07.2016 по 16.11.2016 року. За останнi п'ять рокiв Шелемба М.В. працював в
товариствi "МакКiнзi i Компанiя Україна" на посадi консультанта протягом 2011 року по 2014 рiк, та в товариствi "МакКiнзi i
Компанiя Ближнiй Схiд" на посадi менеджера з проектiв з 2014 по 2016 рiк.
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