Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що
розкрита відповідно д о вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння

Дуров Сергiй Борисович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

11.03.2019
М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Херсонський хлiбокомбiнат"
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
73000, мiсто Херсон, вулиця Гiмназична, будинок 30
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00380267
5. Міжміський код та телефон, факс
(0552)491054 (0552) 49-41-72
6. Електронна поштова адреса
head_office@hleb.ks.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.03.2019
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://hleb.ks.ua/ru/dlja-akcionerov/

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

11.03.2019
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

5

6

1

2

3

4

10.03.2019

припинено
повноваження

член
правлiння

Кириленко Михайло
Васильович

Зміст інформації:

19.233284

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)
1

2

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

10.03.2019 року, без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента, припинено повноваження члена
правлiнняї Кириленко М.В. Посадова особа, член правлiння Кириленко М.В. був обраний на посаду згiдно протоколу
наглядової ради б / н вiд 09.03.2016р., строком на три роки. Кириленко М.В. володiє 624774 шт. простих iменних акцiй
Товариства. Кириленко М.В. перебував на посадi увесь термiн повноважень - 3 роки. Кириленко М.В. непогашеної судимостi
з а корисливi та посадовi злочини немає. Неодхiднiсть змiни у персональному складi правлiння н е обумовлена ЗУ "Про
акцiонернi товариства" та вимогам статуту Товариства. Станом на дату винекнення особливої iнформацiї на посаду особи,
повноваження якої припинено, нi кого не призначено. Паспортнi данi Кириленко М.В. - паспорт МО 495258, виданий
Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 25.02.1998р.
10.03.2019

припинено
повноваження

член
правлiння

Голокоз Свiтлана
Олексiївна

0.017854

Зміст інформації:
10.03.2019 року, б е з прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента припинено повноваження члена
правлiнняї Голокоз С.О. Посадова особа, член правлiння Голокоз С.О. була обрана на посаду згiдно протоколу наглядової
ради б/н вiд 09.03.2016р., строком на три роки. Голокоз С.О. володiє 580 шт. простих iменних акцiй Товариства. Голокоз С.О.
перебувала на посадi увесь термiн повноважень - 3 роки. Голокоз С.О., непогашеної судимостi з а корисливi та посадовi
злочини немає. Неодхiднiсть змiни у персональному складi правлiння не обумовлена ЗУ "Про акцiонернi товариства" та
вимогам статуту Товариства. Станом на дату винекнення особливої iнформацiї на посаду особи, повноваження якої
припинено, нi кого не призначено. Паспортнi данi Голокоз С.О. -паспорт МО № 096033 виданий Суворовським РВ ГУ МВС
України в Херсонськiй обл. 25.12.1998 р.

