Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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 Правлiння

Тульчiй Микола Володимирович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

26.09.2016
Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

74988 м. Таврiйськ, м. Нова Каховка, Херсонська область вул. Промислова, 13

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00952389

5.Міжміський код та телефон, факс

(05549)7-30-72 (05549)7-30-72

6. Електронна поштова адреса

zelenkovas@nkhp.admsilos.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.09.2016
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

181 "Бюлетень. Цiннi папери України"

28.09.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

nkhp.admsilos.com.ua

. .

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 00952389
Складено на 11.04.2016

Публiчне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

11.04.2016

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Присяжнюк Iрина Олексiївна

ТТ 049773 Дарницький РУ ГУ

представник Альфред С.Топфер

МВС України в мiстi Києвi

Iнтернешенал Нiдерланди

05.04.2011

99.19706

(24367223)
Зміст інформації:
Повноваження Голова Наглядової ради Присяжнюк Iрина Олексiївна представник Альфред С.Топфер Iнтернешенал Нiдерланди (24367223) (паспорт: серiя ТТ номер 049773 виданий Дарницький РУ ГУ МВС України в
мiстi Києвi 05.04.2011) припинено 11.04.2016 р.(дата вчинення дiї 11.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 99.19706% на суму 4232540.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 18.03.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами. Пiдстава рiшення: змiна корпоративної полiтики в Товариствi. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.

11.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Капел Ерiк Пiтер

IН 036063 посвiдка на постiйне

0.00000

проживання в Українi , орган що
видав 8001 28.05.2014
Зміст інформації:
Повноваження Член Наглядової Ради Капел Ерiк Пiтер (паспорт: серiя IН номер 036063 виданий посвiдка на постiйне проживання в Українi , орган що видав 8001, 28.05.2014) припинено 11.04.2016 р.(дата вчинення дiї
11.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00000% на суму 0.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 18.03.2014р..
Рiшення прийнято Загальними зборами. Пiдстава рiшення: змiна корпоративної полiтики в Товариствi. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.
11.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Мусихiн Едуард Анатолiйович

МО 220172 Суворовським РВ

0.00000

УМВС України в Херсонськiй
областi 03.10.1996
Зміст інформації:
Повноваження Член Наглядової Ради Мусихiн Едуард Анатолiйович (паспорт: серiя МО номер 220172 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 03.10.1996) припинено 11.04.2016 р.(дата вчинення
дiї 11.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00000% на суму 0.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 18.03.2014р.
Рiшення прийнято Загальними зборами. Пiдстава рiшення: змiна корпоративної полiтики в Товариствi. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.

11.04.2016

Код за ЄДРПОУ 00952389
Складено на 11.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Публiчне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

Людвиг Штриве представник ТОВ

PD 129738828 Районним

"АДМ Таврiйський елеватор"

управлiнням Гамбург-Мiтте

(31597675)

15.02.2007

0.01197

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Зміст інформації:
Повноваження Член Наглядової Ради Людвиг Штриве представник ТОВ "АДМ Таврiйський елеватор" , попередня назва ТОВ "Зерновий Термiнал Таврос", (31597675) (паспорт: серiя PD номер 129738828 виданий
Районним управлiнням Гамбург-Мiтте 15.02.2007) припинено 11.04.2016 р.(дата вчинення дiї 11.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01197% на суму 510.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.03.2014р.. Рiшення прийнято Загальними зборами. Пiдстава рiшення: змiна корпоративної полiтики в Товариствi. Обгрунтування змiн:
рiшення власникiв.
Нiкого не призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи у зв'язку зi змiною кiлькiсного складу Наглядової ради.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.
11.04.2016

набуто повноваження

Голова Наглядової ради

Капел Ерiк Пiтер

IН 036063 посвiдка на постiйне

0.00000

проживання в Українi , орган що
видав 8001 28.05.2014
Зміст інформації:
Голова Наглядової ради Капел Ерiк Пiтер (паспорт: серiя IН номер 036063 виданий посвiдка на постiйне проживання в Українi , орган що видав 8001, 28.05.2014) набула повноваження 11.04.2016 р.(дата вчинення дiї
11.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00000% на суму 0.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який набуто повноваження - до наступних чергових рiчних
зборiв Товариства, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ГОЛОВНИЙ ФIНАНСОВИЙ КОНТРОЛЕР КОМПАНIЇ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ТЕБОДIН", ФIНАНСОВИЙ КОНТРОЛЕР
КОМПАНIЇ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ТЕБОДIН", Голова ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства та згiдно Протоколу Наглядової ради вiд 11.04.2016р. Представник
акцiонера - Альфред С.Топфер Iнтернешенал Нiдерланди (24367223 витяг iз торговельного реєстру Netherlands).
Пiдстава рiшення: згода на обрання. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.

11.04.2016

набуто повноваження

Член Наглядової ради

Присяжнюк Iрина Олексiївна

ТТ 049773 Дарницький РУ ГУ

0.00000

МВС України в мiстi Києвi
05.04.2011
Зміст інформації:
Член Наглядової ради Присяжнюк Iрина Олексiївна (паспорт: серiя ТТ номер 049773 виданий Дарницький РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 05.04.2011) набула повноваження 11.04.2016 р.(дата вчинення дiї 11.04.2016).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00000% на суму 0.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який набуто повноваження - до наступних чергових рiчних зборiв
Товариства, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова Наглядової ради, Голова Нiмецької фiрми "АСТI Iнт". Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Представник акцiонера Альфред С.Топфер Iнтернешенал Нiдерланди (24367223 витяг iз торговельного реєстру Netherlands).
Пiдстава рiшення: згода на обрання. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.

Код за ЄДРПОУ 00952389
Складено на 11.04.2016

Публiчне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

11.04.2016

набуто повноваження

Член Наглядової ради

Сависько Валерiй Васильович

МЕ 671746 Дарницьким РУ ГУ

0.00000

МВД України в м.Київi 13.04.2005
Зміст інформації:
Член Наглядової ради Сависько Валерiй Васильович (паспорт: серiя МЕ номер 671746 виданий Дарницьким РУ ГУ МВД України в м.Київi 13.04.2005) набула повноваження 11.04.2016 р.(дата вчинення дiї 11.04.2016)
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00000% на суму 0.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який набуто повноваження - до наступних чергових рiчних зборiв
Товариства, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Фiнансовий директор ТОВ "Альфред С. Топфер Iнтернешенал (Україна), Голова ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв
Товариства. Представник акцiонера -ТОВ "АДМ Таврiйський елеватор" (31597675).
Пiдстава рiшення: згода на обрання. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.
11.04.2016

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Сависько Валерiй Васильович

МЕ 671746 Дарницьким РУ ГУ

0.00000

МВД України в м.Київi 13.04.2005
Зміст інформації:
Повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Сависько Валерiй Васильович (паспорт: серiя МЕ номер 671746 виданий Дарницьким РУ ГУ МВД України в м.Київi 13.04.2005) припинено 11.04.2016 р.(дата вчинення дiї
11.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00000% на суму 0.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.03.2014р..
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Пiдстава рiшення: змiна корпоративної полiтики в Товариствi. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.
11.04.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Мотуз Алла Євгенiвна

МО 511481 Новокаховським МВ

0.00000

УМВС України в Херсонськiй
областi 14.04.1998
Зміст інформації:
Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Мотуз Алла Євгенiвна (паспорт: серiя МО номер 511481 виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй областi 14.04.1998) припинено 11.04.2016 р.(дата вчинення дiї
11.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00000% на суму 0.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.03.2014р..
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Пiдстава рiшення: змiна корпоративної полiтики в Товариствi. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.
11.04.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Руденко Олександр Iванович

СМ 889338 Києво-Святошинським

0.00000

РВ ГУ МВС України в Київськiй
областi 01.11.2006
Зміст інформації:
Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Руденко Олександр Iванович (паспорт: серiя СМ номер 889338 виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 01.11.2006) припинено 11.04.2016 р.(дата
вчинення дiї 11.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00000% на суму 0.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з
18.03.2014р.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Пiдстава рiшення: змiна корпоративної полiтики в Товариствi. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.
Код за ЄДРПОУ 00952389
Складено на 11.04.2016

Публiчне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

11.04.2016

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

Парцей Юлiя Мирославiвна

МЮ 105860 Калуським РВ УМВС

0.00000

в Iвано-Франкiвськiй областi
16.10.2006
Зміст інформації:
Голова Ревiзiйної комiсiї Парцей Юлiя Мирославiвна (паспорт: серiя МЮ номер 105860 виданий Калуським РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 16.10.2006) обрано 11.04.2016 р.(дата вчинення дiї 11.04.2016) Володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00000% на суму 0.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних чергових рiчних зборiв Товариства, iншi
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - бухгалтер ТОВ "АДМ Трейдiнг Україна" . Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства та Ревiзiйною комiсiєю Товариства.
Пiдстава рiшення: згода на обрання. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.
11.04.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Руденко Олександр Iванович

СМ 889338 Києво-Святошинським

0.00000

РВ ГУ МВС України в Київськiй
областi 01.11.2006
Зміст інформації:
Член Ревiзiйної комiсiї Руденко Олександр Iванович (паспорт: серiя СМ номер 889338 виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 01.11.2006) обрано 11.04.2016 р.(дата вчинення дiї
11.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00000% на суму 0.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних чергових рiчних зборiв
Товариства, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ТОВ "АСТИ (Украина)" бухгалтер, член Ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Пiдстава рiшення: згода на обрання. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.
11.04.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Хмара Катерина Володимирiвна

СТ 451643 Києво-Святошинським

0.00000

РВ УДМС України в Київськiй
областi 26.02.2015
Зміст інформації:
Член Ревiзiйної комiсiї Хмара Катерина Володимирiвна (паспорт: серiя СТ номер 451643 виданий Києво-Святошинським РВ УДМС України в Київськiй областi 26.02.2015) обрано 11.04.2016 р.(дата вчинення дiї
11.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00001% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних чергових рiчних зборiв
Товариства, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - фiнансови ий контролер ТОВ "АДМ Трейдiнг Україна". Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Пiдстава рiшення: згода на обрання. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.
11.04.2016

звільнено

Член Правлiння

Полiщук Олег Дмитрович

ОО 337064 Залiзничним РУ ГУ

0.00000

МВС України в мiстi Києвi
22.01.2000
Зміст інформації:
Член Правлiння Полiщук Олег Дмитрович (паспорт: серiя ОО номер 337064 виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 22.01.2000) звiльнено 11.04.2016 р.(дата вчинення дiї 11.04.2016) Володiє часткою в
Код за ЄДРПОУ 00952389
Складено на 11.04.2016

Публiчне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

статутному капiталi емiтента 0.00000% на суму 0.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 18.03.2014. Рiшення прийнято Наглядовою
радою Товариства.
Пiдстава рiшення: рiшення уповноваженого органу. Обгрунтування змiн: виробнича необхiднiсть.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.
11.04.2016

звільнено

Член Правлiння

Зеленкова Свiтлана Миколаївна

МО 450742 Новокаховським МВ

0.00000

УМВС України в Херсонськiй
областi 05.01.1998
Зміст інформації:
Член Правлiння Зеленкова Свiтлана Миколаївна (паспорт: серiя МО номер 450742 виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй областi 05.01.1998) звiльнено 11.04.2016 р.(дата вчинення дiї 11.04.2016)
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00000% на суму 0.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.03.2014. Рiшення
прийнято Наглядовою радою Товариства.
Пiдстава рiшення: рiшення уповноваженого органу. Обгрунтування змiн: виробнича необхiднiсть.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.

11.04.2016

звільнено

Член Правлiння

Молчанова Оксана Володимирiвна КВ 7766/47874 Вiддiл ГIРФО ГУ

0.00000

УМВС України в Київськiй областi
16.10.2003
Зміст інформації:
Член Правлiння Молчанова Оксана Володимирiвна (паспорт: серiя КВ номер 7766/47874 виданий Вiддiл ГIРФО ГУ УМВС України в Київськiй областi 16.10.2003) звiльнено 11.04.2016 р.(дата вчинення дiї 11.04.2016)
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00000% на суму 0.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.03.2014. Рiшення
прийнято Наглядовою радою Товариства.
Пiдстава рiшення: рiшення уповноваженого органу. Обгрунтування змiн: виробнича необхiднiсть.
Нiкого не призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи у зв'язку зi зменшенням кiлькiсного складу Правлiння Товариства.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.

11.04.2016

призначено

Член Правлiння

Липкань Андрiй Юрiйович

АВ 043469 Хмiльницьким МРВ

0.00000

УМВС України у Вiнницькiй
областi 03.11.1999
Зміст інформації:
Член Правлiння Липкань Андрiй Юрiйович (паспорт: серiя АВ номер 043469 виданий Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi 03.11.1999) призначено 11.04.2016 р.(дата вчинення дiї 11.04.2016) Володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00000% на суму 0.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу до звiльнення, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -фiнансовий контролер ПАТ "Хмiльницький елеватор" . Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства.
Код за ЄДРПОУ 00952389
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Публiчне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Пiдстава рiшення: рiшення уповноваженого органу. Обгрунтування змiн: виробнича необхiднiсть.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.
11.04.2016

призначено

Член Правлiння

Зеленкова Свiтлана Миколаївна

МО 450742 Новокаховським МВ

0.00000

УМВС України в Херсонськiй
областi 05.01.1998
Зміст інформації:
Член Правлiння Зеленкова Свiтлана Миколаївна (паспорт: серiя МО номер 450742 виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй областi 05.01.1998) призначено 11.04.2016 р.(дата вчинення дiї 11.04.2016)
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00000% на суму 0.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до звiльнення, iншi посади, якi обiймала ця
особа за останнi 5 рокiв - ВАТ "Новокаховський КХП", зам.Головного бухгалтера, бухгалтер, член правлiння. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства.
Пiдстава рiшення: рiшення уповноваженого органу. Обгрунтування змiн: виробнича необхiднiсть.
Особлива iнформацiя розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року.
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