Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ІТТ-Плаза»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21633867
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)287-14-47; 284-04-10
1.6. Електронна поштова адреса емітента: itt-plaza@atrep.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www.itt-plaza.com
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Генеральним директором ПАТ «ІТТ-Плаза» (далі за текстом – Товариство) було прийнято
рішення про звільнення з посад членів правління Товариства (Наказ № 05-03/12 від 05.03.2012 р.)
на підставі отриманих від них заяв про звільнення за власним бажанням.
ЗВІЛЬНЕНО з 06.03.2012 р. з посади члена правління ПАТ «ІТТ-Плаза» Мельниченка
Олександра Федоровича (паспорт: серія СО № 146072 виданий Ватутінським РУГУ МВС
України в м. Києві 13.04.1999 р.).
Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства відсутня.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Перебував на посаді члена правління Товариства чотири роки і дев'ять місяців.
Нового призначення на посаду члена правління Товариства не було.
ЗВІЛЬНЕНО з 06.03.2012 р. з посади члена правління ПАТ «ІТТ-Плаза» Ременюк Ольгу
Віталіївну (паспорт: серія СМ № 005311, виданий Міським відділом Білоцерківського МУГУ
МВС України в Київській області, 23.02.1999 р.).
Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства відсутня.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Перебував на посаді члена правління Товариства чотири роки і дев'ять місяців.
Нового призначення на посаду члена правління Товариства не було.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор Зелінський Едуард Францович

Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (у стрічці
новин) 06.03.2012 р.
Повідомлення опубліковано в офіційному друкованому виданні "Відомості Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку " від 12.03.2012 р. № 47(1300).

