
ВІДОМОСТІ 

про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 

рішення 

Зміни 
(призначено 

чи 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 у 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

01.04.2013 Призначено 
Член 

правління 
Венедиктов Юрій 

Вікторович 

СА, 236831, 06.08.1996, 
Орджонікідзевським РВ 

УМВС України в 
Запорізькій обл. 

0.000 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член правління Венедиктов Юрій Вікторович (паспорт серії СА №236831, виданий 
06.08.1996 Орджонікідзевським РВУМВС України в Запорізькій обл.) призначений на посаду 01.04.2013; 
володіє 0 акціями, що складає 0,0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом 
своєї діяльності: економіст, водій, слюсар по ремонту, бухгалтер, заступник головного бухгалтера, в.о. 
головного бухгалтера, економіст другої категорії, головний державний податковий ревізор-інспектор 
відділу податкового супроводження підприємств, менеджер зі збуту, заступник головного бухгалтера, 
головний бухгалтер, директор фінансовий. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Наглядова 
рада, протокол №1-к від 01.04.2013 року причина прийняття цього рішення: формування повного складу 
правління відповідно до статуту; підстави: Рішення наглядової ради. 
 

01.04.2013 Призначено 
Член 

правління 
Семенов Роман 

Анатолійович 

СВ, 203987, 28.02.2000, 
Ленінським РВ УМВС 

України в Запорізькій обл. 
0.000 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член правління Семенов Роман Анатолійович (паспорт серії СВ №203987, виданий 
24.02.2000 Ленінським РВУМВС України в Запорізькій обл.) призначений на посаду 01.04.2013; володіє 0 
акціями, що складає 0,0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом своєї 
діяльності: заступник генерального директора по персоналу та безпеці, директор з безпеки; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що 
прийняв рішення про призначення - Наглядова рада, протокол 1-к від 01.04.2013 року, причина прийняття 
цього рішення: формування повного складу правління відповідно до статуту Товариства; підстави: 
Рішення наглядової ради. 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду. 

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 ) 


