
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості          

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Прилуцький хлібозавод»

2. Код за ЄДРПОУ 00381077

3. Місцезнаходження
17500, Чернігівська область місто Прилуки вул. Пирятинська 
буд. 45

4. Міжміський код, телефон та факс (04637) 5-02-10, 5-03-06

5. Електронна поштова адреса xbz@ukrpost.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації

xbzpriluky.pat.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 02.04.2015 відбулись зміни в складі посадових осіб, а саме:
Припинено повноваження у зв’язку із закінченням трьохрічного терміну:
1. Голови Наглядової ради  Луполенко Наталії Олександрівни. Згоди фізична особа на оприлюднення паспортних даних 

не надавала.  Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
2. Члена  Наглядової ради  Яковенко Анатолія Івановича. Згоди фізична особа на оприлюднення паспортних даних не 

надавала. Володіє 4,7464% акцій емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
3. Члена  Наглядової ради  Паскал Наталії Іванівни. Згоди фізична особа на оприлюднення паспортних даних не надавала.  

Акціями емітента не володіє.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Обрано на строк три роки:
1. Члена Наглядової ради  Луполенко Наталії Олександрівни. Згоди фізична особа на оприлюднення паспортних даних не 

надавала. Посади, які  обіймала протягом останніх п’яти років – комерційний директор ПрАТ «Прилуцький хлібозавод». 
Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.  Члена  Наглядової  ради  Яковенко Анатолія Івановича на строк три роки.  Згоди фізична особа на оприлюднення 
паспортних даних не надавала. Посади, які  обіймав протягом останніх п’яти років – генеральний  директор  ТОВ «Сінком-
Холдінг» . Володіє 4,7464% акцій емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

3.  Члена Наглядової  ради  Бобошко Людмили Борисівни  на строк три роки. Згоди фізична особа на оприлюднення  
паспортних даних не надавала. Посади, які  обіймала протягом  останніх п’яти років -  юрисконсульт ТОВ “Прилуцький  
хлібодар”. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно із законодавством. 

 

Генеральний директор
_________ 
(підпис)

        

Супруненко Л. М. 
(ініціали та прізвище керівника)

   М.П. _________________________ 
                      (дата)


