Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Голова комiсiї з припинення (реорганiзацiї)
( посада )

Череднiченко Олександр Миколайович
( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

11.09.2018
Дата

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

Приватне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Організаційно-правова форма

Приватне 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

11.09.2018
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

174 "Вiдомостi НКЦПФР"

12.09.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

nkhp.admsilos.com.ua

12.09.2018

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 00952389
Складено на 10.09.2018

Приватне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу III)

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

Ідентифікаційний код юридичної
особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1

2

3

4

5

6

10.09.2018

припинено повноваження

Голова Правлiння

Череднiченко Олександр

0.00000

Миколайович
Зміст інформації:
Повноваження Голови Правлiння Череднiченко Олександра Миколайовича (паспорт громадянина України: серiя АЕ номер 419074, виданий Петропавлiвським РВ УМВС України в Днiпропетровський областi, дата видачi
- "24" вересня 1996 р.) припинено 10.09.2018 р.(дата вчинення дiї 10.09.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на
посадi: з 28.03.2017р. Рiшення прийнято: Одноосiбним акцiонером, що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Нiкого не призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи - створено комiсiю з
припинення (реорганiзацiї) Товариства. Пiдстава рiшення: прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. Обгрунтування змiн: рiшення
одноосiбного акцiонера.
10.09.2018

припинено повноваження

Член Правлiння

Зеленкова Свiтлана Миколаївна

0.00000

Зміст інформації:
Повноваження Члена Правлiння Зеленкової Свiтлани Миколаївни (паспорт громадянина України серiя МО № 450742, виданий Новокаховський МВ УМВС України в Херсонськiй областi, дата видачi - "05" сiчня 1998р.)
припинено 10.09.2018 р.(дата вчинення дiї 10.09.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.04.2016р.
Рiшення прийнято: Одноосiбним акцiонером, що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Нiкого не призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи - створено комiсiю з припинення
(реорганiзацiї) Товариства. Пiдстава рiшення: прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. Обгрунтування змiн: рiшення
одноосiбного акцiонера.
10.09.2018

припинено повноваження

Член Правлiння

Мицак Олександр Вiталiйович

0.00000

Зміст інформації:
Повноваження Члена Правлiння Мицак Олександра Вiталiйовича (паспорт громадянина України: серiя СТ номер 051347, виданий Бориславським МВ ГУМВС України у Львiвський областi, дата видачi - "27" сiчня
2009р.) припинено 10.09.2018 р.(дата вчинення дiї 10.09.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з
02.10.2017р. Рiшення прийнято: Одноосiбним акцiонером, що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Нiкого не призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи - створено комiсiю з
припинення (реорганiзацiї) Товариства. Пiдстава рiшення: прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. Обгрунтування змiн: рiшення
одноосiбного акцiонера.
10.09.2018

призначено

Голова комiсiї з припинення

Череднiченко Олександр

(реорганiзацiї)

Миколайович

0.00000

Зміст інформації:
Голову комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Череднiченко Олександра Миколайовича (паспорт громадянина України: серiя АЕ номер 419074, виданий Петропавлiвським РВ УМВС України в Днiпропетровський областi,
дата видачi - "24" вересня 1996 р.) призначено 10.09.2018 р.(дата вчинення дiї 10.09.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено
особу: до завершення перетворення (реорганiзацiї) Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: генеральний директор фiлiї, заступник директора, голова правлiння. Рiшення прийнято: Одноосiбним
акцiонером, що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Пiдстава рiшення: прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. Обгрунтування змiн: рiшення одноосiбного акцiонера.

Код за ЄДРПОУ 00952389
Складено на 10.09.2018

Приватне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу III)

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

Ідентифікаційний код юридичної
особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1

2

3

4

5

6

10.09.2018

призначено

Член комiсiї з припинення

Зеленкова Свiтлана Миколаївна

0.00000

(реорганiзацiї)
Зміст інформації:
Члена комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Зеленкову Свiтлану Миколаївну (паспорт громадянина України серiя МО № 450742, виданий Новокаховський МВ УМВС України в Херсонськiй областi, дата видачi - "05" сiчня
1998р.) призначено 10.09.2018 р.(дата вчинення дiї 10.09.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: до завершення
перетворення (реорганiзацiї) Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: заступник головного бухгалтера, член правлiння. Рiшення прийнято: Одноосiбним акцiонером, що має статус протоколу
загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Пiдстава рiшення: прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. Обгрунтування змiн:
рiшення одноосiбного акцiонера.
10.09.2018

призначено

Член комiсiї з припинення

Мицак Олександр Вiталiйович

0.00000

(реорганiзацiї)
Зміст інформації:
Члена комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Мицак Олександра Вiталiйовича (паспорт громадянина України: серiя СТ номер 051347, виданий Бориславським МВ ГУМВС України у Львiвський областi, дата видачi - "27"
сiчня 2009р.) призначено 10.09.2018 р.(дата вчинення дiї 10.09.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: до завершення
перетворення (реорганiзацiї) Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: менеджер налогово-юридического департамента, член правлiння. Рiшення прийнято: Одноосiбним акцiонером, що має статус
протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Пiдстава рiшення: прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. Обгрунтування
змiн: рiшення одноосiбного акцiонера.

Код за ЄДРПОУ 00952389
Складено на 10.09.2018

Приватне акцiонерне товариство "Новокаховський комбiнат хлiбопродуктiв"

