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

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

01.08.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
42350 Сумська область, Сумський район, село Бездрик, вулиця Зарічна, будинок 1
4. Код за ЄДРПОУ
00375160
5. Міжміський код та телефон, факс
(0542) 700-494, (0542) 700-494
6. Електронна поштова адреса
olivija@olivija.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.08.2018
(дата)
№147 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних
2. Повідомлення
паперів та фондового ринку"
03.08.2018
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
www.olivija.ua
в мережі Інтернет 03.08.2018
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії
1
31.07.2018

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

Посада

2
припинено
повноваження

3
Перший заступник
Генерального директора

Прізвище, ім'я, по-батькові або
повне найменування юридичної
особи
4
Ємець Павло Миколайович

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
5
--

Розмір частки
в статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)
6
0

Зміст інформації:
Наглядовою радою Товариства (протокол засідання №25 від 31.07.2018) у зв*язку з отриманням від посадової особи 31.07.2018 заяви про звільнення з посади, прийнято
рішення про припинення повноважень Першого заступника Генерального директора Ємця Павла Миколайовича, що входив до складу Дирекції Товариства. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Частки
у статутному капіталі емітента посадова особа не має. Непогашена судимiсть у Ємця П.М. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обґрунтування змін - рішення
Наглядової ради Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: протягом 2-х місяців. На посаду Першого заступника Генерального директора замість
особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано у зв*язку із скасуванням такої посади.

