
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.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Генеральний директор Барладін О.В.

(дата)

23.03.2015М.П.

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ 
ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ"

2. Організаційно-правова 
форма

3. Місцезнаходження 02660 Київ Попудренка, 54, оф. 203

4. Код за ЄДРПОУ 23727615

5. Міжміський код та 
телефон, факс

/044/ 296-71-71 568-53-32

I. Загальні відомості

Акціонерне товариство

6. Електронна поштова 
адреса

iat@antex.kiev.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

20.03.2015

2. Повідомлення 
опубліковано у*

51 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"

(дата)

(номер та найменування офіційного друкованого 
видання)

23.03.2015

(дата)

3. Повідомлення розміщено
 на сторінці

http://iat.kiev.ua/index.php?page_id=1
96&lang_id=3

(адреса сторінки)

в мережі 
Інтернет:

20.03.2015

(дата)

(Зміна складу посадових осіб емітента)
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Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено 
повноваження)

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

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)**
 або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

Розмір частки в статутному 
капіталі емітента (у відсотках)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення 

дії Посада(*)

2 4 5 61 3

Литвин Iрина Анатолiївна 0,00018.03.2015 д/н д/н  д/нГоловний бухгалтерзвільнено

Зміст інформації:
Рішення про звільнення з 19.03.2015р. прийнято Генеральним директором.
Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви посадової особи про звільнення за власним бажанням та наказу Генерального директора №14 від 
18.03.2015р.
Посадова особа Литвин Iрина Анатолiївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

*Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.      ** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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