Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ СТИЛЬ"
2. Код за ЄДРПОУ: 32565288
3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95
5. Електронна поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www.nowystyl.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Згідно з одноосібним рішенням акціонера №2403/2017 від 24.03.2017р. відповідно до
п.7.4, п.п. 7.4.1 Статуту подовжено повноваження з 25.03.2017р. на посаді Голова Ревізійної
комісії Хардікову Павлу Миколайовичу (паспорт ММ №253320 виданий 29.09.1999р.
Червонозаводським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл.) терміном на 3(три) роки. Особа
пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування
змін - одноосібне рішення акціонера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Попередні посади (протягом останніх п'яти років): провідний економіст з планування,
консультант з економічних питань АТ "НОВИЙ СТИЛЬ". Посади на інших підприємствах - є
суб'єктом підприємницької діяльності.
Згідно з одноосібним рішенням акціонера №2403/2017 від 24.03.2017р. відповідно до
п.7.4, п.п. 7.4.1 Статуту подовжено повноваження з 25.03.2017р. на посаді Член Ревізійної
комісії Москаленко Яні Михайлівні (паспорт МТ №021820 виданий 04.11.2008р. Московським
РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській обл.) терміном на 3(три) роки. Особа пакетом акцій
емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін одноосібне рішення акціонера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади (протягом останніх п'яти років): провідний юрисконсульт ТОВ "ВОСТОК
ТЕЛЕКОМ". Працює на посадах: провідний юрист АТ "НОВИЙ СТИЛЬ", директор ТОВ
"СКАЙФОАМ".
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор
Івіна В.В. М.П.
27.03.2017

