
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.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Волков О.М.

(прізвище та ініціали керівника)

 

  

(дата)

Особлива інформація (відомості про зміну типу акціонерного товариства)
емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРНЕТ
ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т. 50-рiччя
Перемоги, буд. 18/1

4. Код за ЄДРПОУ 37850512

5. Міжміський код та телефон, факс (0619)448345, (0619)448150

6. Електронна поштова адреса support@internet-gt.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 18.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№74(2579), Бюлетнь "Відомості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

19.04.2017

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.igt.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 20.04.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}



ВІДОМОСТІ

про зміну типу акціонерного товариства

N
з/п

Дата
вчинення

дії

Повне найменування акціонерного товариства
до зміни

Повне найменування акціонерного товариства
після зміни

1 2 3 4

1 18.04.2017 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ"

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення - 14.04.2017 р. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне
рішення - загальні збори акціонерів (Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 14.04.2017 р.). Дата державної
реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР - 18.04.2017 р. Повне найменування
акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ". Повне
найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ
ТЕКНОЛОДЖИ".
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