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.
Голова Ради директорів
(посада)

Каліберов С.О.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.01.2015

М. П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Зміна складу посадових осіб емітента)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01011 м.Київ вул. Лєскова, будинок 9
4. Код за ЄДРПОУ: 34480442
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 284-58-51 (044) 284-58-51
6. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення
про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
2. Повідомлення
20(2024) Бюлетень "Відомості Національної
опубліковано у
комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

http://milkalliance.com.ua/en
tr_ma-info.php

28.01.2015 р. SMA 34480442

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.01.2015
(дата)

30.01.2015
(дата)

29.01.2015
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття
рішення

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

Посада*

1

2

3

28.01.2015

Звільнено

Член Ради
директорів

Прізвище, ім'я, по
Паспортні дані фізичної особи
Розмір частки в
батькові або повне
(серія, номер, дата видачі, орган,
статутному капіталі
найменування юридичної
який видав)** або код за
емітента (у відсотках)
особи
ЄДРПОУ юридичної особи
4
Нікітіна Наталія
Анатоліївна

5
СН 179142 11.06.1996
Дніпровським РУ ГУ МВС
України в місті Києві

6

0

Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою Товариства 28.01.2015 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви про звільненя за власним бажаням.
Посадова особа Нікітіна Наталія Анатоліївна (паспорт: серія СН номер 179142 виданий 11.06.1996 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в
місті Києві), яка займала посаду Член Ради директорів, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.05.2014.
Замість звільниної особи нікого не призначено.

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

28.01.2015 р. SMA 34480442

