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

Манжелей Ю.Р.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

08.05.2018
(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 08.05.2018
(дата)
№89 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних
2. Повідомлення
паперів та фондового ринку"
11.05.2018
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
www.olivija.ua
в мережі Інтернет 11.05.2018
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії
1
07.05.2018

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)
2
припинено
повноваження

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або
повне найменування юридичної
особи

3
Директор

4
Манжелей Юлія Русланівна

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:
У зв*язку з прийняттям рішення Наглядовою радою Товариства (протокол засідання №14 від 07.05.2017) про обрання колегіального виконавчого органу - Дирекції,
повноваження Директора Манжелей Юлії Русланівни припинено шляхом переведення з посади Директора на посаду голови колегіального виконавчого органу Генерального директора. 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 Манжелей Ю.Р. за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня. Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: протягом 4 років.
07.05.2018

Обрано

Генеральний директор

Манжелей Юлія Русланівна

--

0

Зміст інформації:
На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання №14 від 07.05.2017) посадову особу Манжелей Юлію Русланівну обрано до складу Дирекції на
посаду Генерального директора 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 Манжелей Ю.Р. за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який обрано посадову особу - безстроково. Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради Товариства. Інші посади, які обіймала
посадова особа протягом останніх п'яти років: заступник директора по Харкiвським салонах ТОВ "Зигзаг удачi-Україна", управляючий кафе по харчуванню та напоях
ПАТ "Готельний комплекс Iнтурист", заступник директора ТОВ "К i партнери", Директор ПАТ "Сумський завод продтоварів" .
07.05.2018
Обрано
Перший заступник
Ємець Павло Миколайович
-0
Генерального директора
Зміст інформації:
На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання №14 від 07.05.2017) посадову особу Ємець Павла Миколайовича обрано до складу Дирекції на
посаду Першого заступника Генерального директора 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 Ємець
П.М. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради Товариства. Строк, на який обрано посадову особу - безстроково. Інші
посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: інженер відділу економічної безпеки ПАТ "Сумихімпром", начальник служби безпеки, перший
заступник Директора ПАТ "Сумський завод продтоварів".
07.05.2018
Обрано
Начальник відділу
Синьова Юлія Мирославівна
-0
правового забезпечення
Зміст інформації:
На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання №14 від 07.05.2017) посадову особу Синьову Юлію Мирославівну обрано до складу Дирекції на
посаду Начальника відділу правового забезпечення 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 Синьової Ю.М.

за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради Товариства. Строк, на який обрано посадову особу - безстроково. Інші
посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: провідний юрисконсульт служби по роботі з боржниками Південної Регіональної Дирекції ПАТ
"ФІДОБАНК", начальник відділу правового забезпечення ПАТ "Сумський завод продтоварів".
07.05.2018
Обрано
Юрисконсульт
Шевченко Володимир Володимирович
-0
Зміст інформації:
На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання №14 від 07.05.2017) посадову особу Шевченка Володимира Володимировича обрано до складу
Дирекції на посаду Юрисконсульта 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 Шевченка В.В. за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради Товариства. Строк, на який обрано посадову особу - безстроково. Інші посади, які
обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: державний виконавець Зарічного ВДВС Сумського міського управління юстиції, юрисконсульт ПАТ "Сумський
завод продтоварів".

