
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,

що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для

розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з

нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кварцсамоцвiти"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05396155

12101  Житомирська обл., Хорошiвський р-н, смт Хорошiв вул. Чкалова, 8

Публiчне акцiонерне товариство

Голова Правлiння
Батюк Василь Михайлович

14.07.2017МП

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса beril@emitent.net.ua

(04145)3-22-63 (04145)3-22-63

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення

опубліковано у *

№134(2639) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

19.07.2017

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення

розміщено на

сторінці в мережі

Інтернет

www.oquartz.ho.ua   .  .

Дата(адреса сторінки)

14.07.2017

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 05396155 Публiчне акцiонерне товариство "Кварцсамоцвiти"

Складено на 13.07.2017



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:

13.07.2017 припинено повноваження Голова Правлiння Батюк Василь Михайлович д/в д/в д/в   .  .    0.00000

Посадова особа Голова Правлiння Батюк Василь Михайлович  (паспортнi данi вiдсутнi, оскiльки фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), припинено повноваження 14.07.2017 р. у зв'язку iз

розiрванням контракту за угодою сторiн на пiдставi пункту 1 частини першої статтi 36 Кодексу законiв про працю України.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: перебував на посадi з 14.04.2017 р.

Рiшення прийнято Наглядовою радою 13.07.2017 р., протокол №148.

Зміст інформації:

13.07.2017 обрано Голова Правлiння Хуртiна Олена Iванiвна д/в д/в д/в   .  .    0.00000

Посадова особа Голова Правлiння Хуртiна Олена Iванiвна  (паспортнi данi вiдсутнi, оскiльки фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обрана  з 15.07.2017 р.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обрано на посаду термiном до 14.07.2018 року включно (на 1 рiк).

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: начальник вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення, директор.

Рiшення прийнято Наглядовою радою 13.07.2017 р., протокол №148.

Код за ЄДРПОУ 05396155 Публiчне акцiонерне товариство "Кварцсамоцвiти"

Складено на 13.07.2017


