Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
СТОРОЖЕНКО ВОЛОДИМИР
ГРИГОРОВИЧ

Директор
(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

14.08.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
76005, мiсто Iвано-Франкiвськ, СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 10
4. Код за ЄДРПОУ
00451636
5. Міжміський код та телефон, факс
380342223417 380342223417
6. Електронна поштова адреса
kochkalova@ulf.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.08.2018
(дата)

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

156 (2909) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку"

16.08.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

meat-frankivsk.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

16.08.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

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

1

2

3

4

5

6

14.08.2018

припинено
повноваження

Директор

СТОРОЖЕНКО
ВОЛОДИМИР
ГРИГОРОВИЧ

--

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" вiд 14.08.2018р. (Протокол №39), припинено
повноваження Директора ПРАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" СТОРОЖЕНКА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА 14.08.2018
р., за угодою двох сторiн, на пiдставi власної заяви СТОРОЖЕНКО В.Г. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Зазначена
особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа
перебувала на посадi з 26.04.2010р.
14.08.2018

призначено

Директор

Романюк Неонiла Iванiвна

--

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" вiд 14.08.2018 (Протокол №39), з 15.08.2018 р. обрано на
посаду Директора Романюк Неонiлу Iванiвну, вiдповiдно до поданої заяви, на умовах трудового контракту. Посадову особу призначено на
невизначений строк. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
На сьогоднiшнiй день також займає посади: директор департаменту контролiнгу ДП ПАТ «Iвано-Франкiвський м’ясокомбiнат» «IваноФранкiвськi ковбаси»; директор ТзОВ «Фiнансова група Галтекс».
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Спецагропроект», нач. КРУ; ТОВ «Спецагропроект», директор
департаменту контролiнгу; ТОВ «Укрлендiнвест», директор департаменту контролiнгу; ДП ВАТ «Iвано-Франкiвський м’ясокомбiнат» «IваноФранкiвськi ковбаси».

