
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено,

обрано або припинено
повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав) або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Зміст інформації:

14.04.2015 припинено повноваження Голова Наглядової ради Кирiй Ростислав Петрович д/в д/в д/в   .  .    0.00000

Посадова особа Голова Наглядової ради   Кирiй Ростислав Петрович (паспортнi данi вiдсутнi, оскiльки фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), припинено повноваження  14.04.2015 р. у зв'язку iз
закiнченням термiну повноважень.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: перебував на посадi з 15.04.2014 р.
Рiшення прийнято рiчними загальними  зборами акцiонерiв   14.04.2015 р., протокол №1-2015.

Зміст інформації:

14.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Бондарчук Олександр
Олександрович

д/в д/в д/в   .  .    0.00000

Посадова особа Член Наглядової ради Бондарчук Олександр Олександрович (паспортнi данi вiдсутнi, оскiльки фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), припинено повноваження 14.04.2015 р. у
зв'язку iз закiнченням термiну повноважень.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: перебувала на посадi з 15.04.2014 р. 
Рiшення прийнято рiчними загальними  зборами акцiонерiв 14.04.2015 р., протокол №1-2015.

Зміст інформації:

14.04.2015 обрано Голова Наглядової ради Кирiй Ростислав Петрович д/в д/в д/в   .  .    0.00000

Посадова особа Голова Наглядової ради Кирiй Ростислав Петрович (паспортнi данi вiдсутнi, оскiльки фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних),  обрана 14.04.2015 р.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано на посаду термiном до 15.04.2016 року (на 1 рiк).
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: заступник начальника фiнансового вiддiлу, заступник генерального директора з питань основної дiяльностi, член Правлiння, голова Наглядової ради.
Рiшення прийнято рiчними загальними  зборами акцiонерiв  14.04.2015 р., протокол №1-2015.

Зміст інформації:

14.04.2015 обрано Член Наглядової ради Сiренко Дмитро Володимирович д/в д/в д/в   .  .    0.00000

Посадова особа  Член Наглядової ради  Сiренко Дмитро Володимирович (паспортнi данi вiдсутнi, оскiльки фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних),обрана 14.04.2015 р.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
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1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Призначено термiном до 15.04.2016 року (на 1 рiк).
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: програмiст, заступник голови правлiння з iнформацiйних технологiй та новацiй, заступник генерального директора з iнформацiйних технологiй, заступник директора з
iнформацiйних технологiй.
Рiшення прийнято рiчними загальними  зборами акцiонерiв   14.04.2015 р., протокол №1-2015.
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