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)

18.01.2019
(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 18.01.2019
(дата)
2. Повідомлення
дн дн
18.01.2019
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
www.olivija.ua
в мережі Інтернет 22.01.2019
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії
1
18.01.2019

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

Посада

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

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

3
Головний бухгалтер

4
Марченко Алла Миколаївна

5
-

6
0

Зміст інформації:
На підставі Наказу Генерального директора №11-к вiд 18 січня 2019 року з пiдстав, передбачених п.1. ст.36 КЗпП за угодою сторін з посади Головного бухгалтера
звільнено Марченко Аллу Миколаївну (паспорт серії МА №950012, виданий 01.11.2001 Конотопським МРВ УМВС України в Сумській області). Розмір пакета акцій (у
відсотках), яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Частки у статутному капіталі емітента посадова особа не має. Обґрунтування змін Наказ Генерального директора Товариства. Непогашена судимiсть у Марченко А.М. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадова особа перебувала на посадi
Головного бухгалтера з 20 вересня 2016 року протягом 2 років та 3 місяців.
18.01.2019
Призначено
Головний бухгалтер
Буряченко Тетяна Миколаївна
0
Зміст інформації:
На підставі Наказу Генерального директора №12-к вiд 18 січня 2019 року, відповідно до заяви про переведення з посади заступника головного бухгалтера на посаду
головного бухгалтера, Буряченко Тетяну Миколаївну (паспорт серії МВ №243224, виданий 05.08.2004 Ковпаківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області)
призначено з 21.01.2019 на посаду Головного бухгалтера. На посаду призначено безстроково. Непогашена судимiсть у Буряченко Т.М. за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володiє Буряченко Т.М. в статутному капiталi емiтента складає 0 %. Частки у статутному капіталі емітента посадова
особа не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: інспектор податкової служби - Державна податкова інспекція в м.Сумах; головний державний
податковий ревізор-інспектор відділу перевірок платників податків управління податкового контролю - Державна податкова інспекція в м.Сумах; головний бухгалтер ТОВ "АВН-2008"; заступник головного бухгалтера ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ", виконуючий обов*язки головного бухгалтера ПАТ "СУМСЬКИЙ
ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ", член Дирекції - Заступник головного бухгалтера ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ".

