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

Шкабой Олександр Андрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

01.07.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Тростянецький молочний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
24300, село Северинiвка, Ленiна, 21
4. Код за ЄДРПОУ
00418024
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 280-27-22 (04343) 2-28-69
6. Електронна поштова адреса
v.korolyuk@milkalliance.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

01.07.2016
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

120 Бюлетень. Цiннi папери України

04.07.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://milkalliance.com.ua/company/inform/trostyanetskijmolochnij-zavod/
(адреса сторінки)

в мережі
01.07.2016
Інтернет
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)

1
01.07.2016

2

Посада

3

Прізвище,
ім'я, по
Розмір
батькові
Паспортні дані
частки в
фізичної
фізичної особи або
статутному
особи або
ідентифікаційний код
капіталі
повне
за ЄДРПОУ
емітента (у
найменування
юридичної особи
відсотках)
юридичної
особи
4

припинено
Член
Салiй Тетяна
повноваження Правлiння Миколаївна

5

6
0

Зміст інформації:
Посадова особа Салiй Тетяна Миколаївна (згоди на розкриття паспортних даних не
надано), яка займала посаду Член Правлiння, припинила повноваження.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою товариства 01.07.2016
р., оформленого Протоколом № 4.
Припинення повноважень посадової особи виконано у зв'язку iз змiною форми дiяльностi
виконавчого органу.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 07.06.2001 року.
припинено
Член
01.07.2016
повноваження Правлiння

Мудраченко
Тетяна
Михайлiвна

0

Зміст інформації:
Посадова особа Мудраченко Тетяна Михайлiвна (згоди на розкриття паспортних даних не
надано), яка займала посаду Член Правлiння, припинила повноваження.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою товариства 01.07.2016
р., оформленого Протоколом № 4.
Припинення повноважень посадової особи виконано у зв'язку iз змiною форми дiяльностi
виконавчого органу.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 01.04.1998 року.
01.07.2016

призначено

Директор

Шкабой
Олександр
Андрiйович

0

Зміст інформації:
Посадова особа Шкабой Олександр Андрiйович (згоди на розкриття паспортних даних не
надано), призначений на посаду Директора.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Рiшення про призначення прийнято Наглядовою радою товариства 01.07.2016 р.
Призначення посадової особи виконано на пiдставi Протоколу Наглядової ради товариства
№ 4 вiд 01.07.2016 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)

1

2

Посада

3

Прізвище,
ім'я, по
Розмір
батькові
Паспортні дані
частки в
фізичної
фізичної особи або
статутному
особи або
ідентифікаційний код
капіталі
повне
за ЄДРПОУ
емітента (у
найменування
юридичної особи
відсотках)
юридичної
особи
4

5

6

Строк на який призначено особу: 1 рiк.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якiй належать цiй особi: 0 акцiй.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: технолог по заготiвлi молока
АТ "Тростнецький молочний завод" , технолог по сировинi ПАТ "Золотонiський
маслоробний комбiнат".

