
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) 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

Володіє часткою в статутному
капіталі емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Зміст інформації:

11.05.2012 Звільнено Член правлiння Нечпай Сергiй Iванович СА № 225661 Шевченкiвським
РВУМВС УКр. в Запорiзькiй обл.
25.05.1996

   0.00000

Посадова особа Член правлiння Нечпай Сергiй Iванович (паспорт: серiя СА номер № 225661 виданий Шевченкiвським РВУМВС УКр. в Запорiзькiй обл. 25.05.1996) звiльнена 11.05.2012. 
Акцiями Товариства не володiє.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi -23 рокiв
Рiшення прийнято Наглядовою радою товариства 11.05.2012 р.  Протокол №2-к
Звiльнено за власним бажанням.

Зміст інформації:

11.05.2012 Призначено Член правлiння Одеколонов Юрiй Анатолiйович н/в н/в н/в   .  .    0.00000

Посадова особа Член правлiння Одеколонов Юрiй Анатольович (не надав згоди на розкриття iнформацiї  паспортних данних) призначена 11.05.2012. 
Акцiями Товариства не володiє.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу - 3 роки.
Рiшення прийнято Наглядовою радою товариства. Протокол №2-к
Перелiк посад, якi займала особа: iнженер-механiк,майстер з наладки та ремонту обладнання,сервiсний iнженер,головний iнженер, генеральний директор.

Зміст інформації:

11.05.2012 Призначено Член правлiння Закерничний Андрiй Васильович. н/в н/в н/в   .  .    0.00000

Посадова особа Член правлiння Закерничний Андрiй Васильович. (не надав згоди на розкриття iнформацiї паспортних данних) призначений 11.05.2012. 
Акцiями Товариства не володiє.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк на який призначено особу _ 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi _ iнженер-технолог, старший майстер, керiвник технологiчної групи, начальник цеху, директор з виробництва.
Рiшення прийнято наглядовою радою товариства. Протокол №2-к
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