
1. Паперова форма  повідомлення.

Дата                 24.04.2017

МП

     Публiчне акцiонерне товариство  "Укропткульттовари" надає особову інформацію Вiдомостi про
змiну складу посадових осiб емiтента від "21" квiтня 2017 р.

Південно-Українське територіальне управління

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

вул. Гайдара, 13, 8 пов, м. Одесса, 65078

Генеральний директор Яворський Iгор Олегович___________
(посада) (прізвище, ім'я, по батькові керівника)(підпис)

2. Електронна форма  повідомлення.



Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,

що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для

розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство  "Укропткульттовари"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553054

25014  м. Кiровоград вул. Роднiкова, 88

Публiчне акцiонерне товариство

Генеральний директор Яворський Iгор Олегович

24.04.2017МП

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса roshen.logist.kr@infocom.kr.ua

0522 277178 0522 277178

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення

опубліковано у *
78 газета "Вiдомостi НКЦПФР"

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2017

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення

розміщено на

сторінці в мережі

Інтернет

http://roshenkr.com.ua/ 24.04.2017

Дата(адреса сторінки)

24.04.2017

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 01553054 Публiчне акцiонерне товариство  "Укропткульттовари"

Складено на 21.04.2017



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено,

обрано або припинено

повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному

капіталі емітента

1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Зміст інформації:

21.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Май Костянтин  Владиславович      .  .    0.00004

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" 21 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 

Голова Наглядової ради ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" Май Костянтин  Владиславович  (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у

статутному капiталi Товариства. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Май К.В. володiє 4 шт. простих iменних акцiй, загальною

номiнальною вартiстю 1 грн. 00 коп., що складає 0,000045 % статутного капiталу Товариства. Май К.В. є представником акцiонера емiтента - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центрально - Європейська

кондитерська компанiя" (iдент. код. юр. особи 23163839, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А). ТОВ "ЦЄКК" володiє 6 057 546 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 1 514 386

грн. 50 коп., що складає 68,4521 % статутного капiталу Товариства. Особа перебувала на данiй посадi 1 (одни) рiк. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Зміст інформації:

21.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Гончар Тетяна Володимирiвна      .  .    0.00000

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" 21 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 

Член Наглядової ради ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" Гончар Тетяна Володимирiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у

статутному капiталi Товариства. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.  Гончар Т.В.  акцiями Товариства не володiє. Гончар Т.В. є

представником  акцiонера емiтента - Дочiрнього пiдприємства "Кондитерська корпорацiя "РОШЕН" (iдентифiкацiйний код 25392188, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 26/9). ДП "КК "РОШЕН" володiє

60 000  шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 15 000 грн. 00 коп., що складає 0,6780 % статутного капiталу Товариства. Особа перебувала на данiй посадi 1 (один) рiк. Особа непогашеної судимостi

за корисливi та посадовi злочини не має.

Замiсть даної особи, повноваження якої припинено, на дану посаду нiкого не обрано.

Зміст інформації:

21.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Яковенко Антон Вiкторович      .  .    0.00000

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" 21 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 

Член Наглядової ради ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" Яковенко Антон Вiкторович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у

статутному капiталi  Товариства. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Яковенко А.В. акцiями Товариства не володiє. Яковенко А.В. є

представником акцiонера емiтента - Дочiрнього пiдприємства "Кондитерська корпорацiя "РОШЕН" (iдент. код юр. особи 25392188, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 26/9). ДП "КК "РОШЕН" володiє 60

000 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 15 000 грн. 00 коп., що складає 0,6780 % статутного капiталу Товариства. Особа перебувала на данiй посадi 1 (один) рiк. Особа непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини не має.

Зміст інформації:

21.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Вовчановський Євген Iванович      .  .    0.00000

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" 21 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 

Член Наглядової ради ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" Вовчановський Євген Iванович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у

статутному капiталi Товариства. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Вовчановський Є.I. акцiями Товариства не володiє.

Вовчановський Є.I. є представником акцiонера емiтента - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центрально - Європейська кондитерська компанiя" (iдент. код. юр. особи 23163839, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ,

Код за ЄДРПОУ 01553054 Публiчне акцiонерне товариство  "Укропткульттовари"

Складено на 21.04.2017



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено,

обрано або припинено

повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному

капіталі емітента

1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

вул. Електрикiв, 29-А). ТОВ "ЦЄКК" володiє 6 057 546 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 1 514 386 грн. 50 коп., що складає 68,4521 % статутного капiталу Товариства. Особа перебувала на

данiй посадi 1 (один) рiк. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Зміст інформації:

21.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Городнiчев Олексiй  Петрович      .  .    0.00000

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" 21 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 

Член Наглядової ради ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" Городнiчев Олексiй  Петрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у

статутному капiталi  Товариства. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Городнiчев О.П. акцiями Товариства не володiє. Городнiчев

О.П. є представником акцiонера емiтента -Дочiрнього пiдприємства "Кондитерська корпорацiя "РОШЕН" (iдент. код юр. особи 25392188, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 26/9). ДП "КК "РОШЕН"

володiє 60 000 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 15 000 грн. 00 коп., що складає 0,6780 % статутного капiталу Товариства. Особа перебувала на данiй посадi 1 (один) рiк. Особа непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Замiсть даної особи, повноваження якої припинено, на дану посаду нiкого не обрано.

Зміст інформації:

21.04.2017 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Траскiвська Ольга Анатолiївна      .  .    0.00000

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" 21 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 

Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" Траскiвська Ольга Анатолiївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у

статутному капiталi Товариства. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Траскiвська О.А. акцiями Товариства не володiє. Особа

перебувала на данiй посадi 1 (один) рiк. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Зміст інформації:

21.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Боєва Галина Анатолiївна      .  .    0.00000

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" 21 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 

Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" Боєва Галина Анатолiївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у

статутному капiталi Товариства. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Боєва Г.А. акцiями Товариства не володiє. Особа перебувала на

данiй посадi 1 (один) рiк. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Зміст інформації:

21.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Чаус Олена Якiвна      .  .    0.00000

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" 21 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 

Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" Чаус Олена Якiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному

капiталi Товариства. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Чаус О. Я. акцiями Товариства не володiє. Особа перебувала на данiй посадi

1 (один) рiк. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Код за ЄДРПОУ 01553054 Публiчне акцiонерне товариство  "Укропткульттовари"

Складено на 21.04.2017



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено,

обрано або припинено

повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному

капіталі емітента

1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Зміст інформації:

21.04.2017 обрано Член Наглядової ради Май Костянтин Владиславович      .  .    0.00004

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" 21 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про 

ОБРАННЯ:

член Наглядової ради ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" Май Костянтин Владиславович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обраний на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера,

який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Май К.В. володiє 4 шт. простих

iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 1 грн. 00 коп., що складає 0,000045 % статутного капiталу Товариства. Май К.В. є представником акцiонера емiтента - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

"Центрально - Європейська кондитерська компанiя" (iдент. код. юр. особи 23163839, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А). ТОВ "ЦЄКК" володiє 6 057 546 шт. простих iменних акцiй, загальною

номiнальною вартiстю 1 514 386 грн. 50 коп., що складає 68,4521 % статутного капiталу Товариства. Iншi посади, якi Май К.В. обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора зi збуту ДП "КК "РОШЕН";

директор з продажiв ДП "КК "РОШЕН". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Зміст інформації:

21.04.2017 обрано Член Наглядової ради Яковенко Антон  Вiкторович      .  .    0.00000

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" 21 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про 

ОБРАННЯ:

член Наглядової ради  ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" Яковенко Антон  Вiкторович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обраний на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який

володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Яковенко А.В. акцiями Товариства не

володiє. Яковенко А.В. є представником акцiонера емiтента - Дочiрнього пiдприємства "Кондитерська корпорацiя "РОШЕН" (iдент. код юр. особи 25392188, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 26/9). ДП

"КК "РОШЕН" володiє 60 000 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 15 000 грн. 00 коп., що складає 0,6780 % статутного капiталу Товариства. Iншi посади, якi Яковенко А.В. обiймав протягом

останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ТОВ "Управляюча компанiя "ТЕРРА ФУД"; фiнансовий директор ДП "КК "РОШЕН". Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Зміст інформації:

21.04.2017 обрано Член Наглядової ради Вовчановський Євген  Iванович      .  .    0.00000

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" 21 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про 

ОБРАННЯ:

член Наглядової ради  ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" Вовчановський Євген  Iванович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обраний на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера,

який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Вовчановський Є.I. акцiями

Товариства не володiє. Вовчановський Є.I. є представником акцiонера емiтента - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центрально - Європейська кондитерська компанiя" (iдент. код. юр. особи 23163839,

мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А). ТОВ "ЦЄКК" володiє 6 057 546 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 1 514 386 грн. 50 коп., що складає 68,4521 % статутного капiталу

Товариства. Iншi посади, якi Вовчановський Є.I. обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу ДП "Укрпромiнвесткондитер"; директор з пiдготовки виробництва ДП "КК "РОШЕН". Особа непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Код за ЄДРПОУ 01553054 Публiчне акцiонерне товариство  "Укропткульттовари"

Складено на 21.04.2017



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено,

обрано або припинено

повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному

капіталі емітента

1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Зміст інформації:

21.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Траскiвська Ольга Анатолiївна      .  .    0.00000

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" 21 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про 

ОБРАННЯ:

член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ"  Траскiвська Ольга Анатолiївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрана на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який

володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Траскiвська О.А. акцiями Товариства

не володiє. Iншi посади, якi Траскiвська О.А. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу консолiдацiї ВАТ "Миронiвський хлiбопродукт"; начальник вiддiлу мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi

ТОВ "Телесвiт"; начальник вiддiлу з планування, аналiзу i звiтностi ТОВ "Телесвiт"; начальник управлiння звiтностi ДП "КК "РОШЕН". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Зміст інформації:

21.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Боєва Галина Анатолiївна      .  .    0.00000

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" 21 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про 

ОБРАННЯ:

член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" Боєва Галина Анатолiївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обрана на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який

володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Боєва Г.А. акцiями Товариства не

володiє. Iншi посади, якi Боєва Г.А. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ДП "КК "РОШЕН". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Зміст інформації:

21.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Чаус Олена Якiвна      .  .    0.00000

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" 21 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про 

ОБРАННЯ:

член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" Чаус Олена Якiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обрана  на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє

бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Чаус О.Я. акцiями Товариства не володiє. Iншi

посади, якi Чаус О.Я. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний юрисконсульт ДП "КК "РОШЕН"; начальник юридичного вiддiлу ДП "КК "РОШЕН". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi

злочини не має.

Зміст інформації:

21.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Май Костянтин Владиславович      .  .    0.00004

Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" 21 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про 

ОБРАННЯ:

Голова Наглядової ради ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" Май Костянтин Владиславович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обраний на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання

членами Наглядової ради Голови Наглядової ради, зi складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акцiонерiв. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою

Товариства. Май К.В. володiє 4 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 1 грн. 00 коп., що складає 0,000045 % статутного капiталу Товариства. Май К В. є представником акцiонера емiтента -

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центрально - Європейська кондитерська компанiя" (iдент. код. юр. особи 23163839, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А). ТОВ "ЦЄКК"  володiє 6 057 546

шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 1 514 386 грн. 50 коп., що складає 68,4521 % статутного капiталу Товариства. Iншi посади, якi Май К.В. обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: заступник

Код за ЄДРПОУ 01553054 Публiчне акцiонерне товариство  "Укропткульттовари"

Складено на 21.04.2017



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено,

обрано або припинено

повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному

капіталі емітента

1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

директора зi збуту ДП "КК "РОШЕН"; директор з продажiв ДП "КК "РОШЕН". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Зміст інформації:

21.04.2017 обрано Генеральний Директор Яворський Iгор Олегович      .  .    0.00000

Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" 21 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про 

ОБРАННЯ:

Генеральний Директор ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" Яворський Iгор Олегович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обраний термiном на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну

повноважень особи на цiй посадi. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про переобрання Яворського I. О. на посаду Генерального Директора

Товариства на новий термiн повноважень. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер iз збуту територiального вiддiлу реалiзацiї ДП "КК "Рошен", Генеральний Директор ПАТ

"УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ". Особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Зміст інформації:

21.04.2017 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Траскiвська Ольга Анатолiївна      .  .    0.00000

Ревiзiйною комiсiєю Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" 21 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про

ОБРАННЯ:

Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" Траскiвська Ольга Анатолiївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обрана на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання

членами Ревiзiйної комiсiї Голови Ревiзiйної комiсiї, зi складу Ревiзiйної комiсiї, обраного загальними зборами акцiонерiв. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Ревiзiйною

комiсiєю Товариства. Траскiвська О.А. акцiями Товариства не володiє. Iншi посади, якi Траскiвська О.А. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу консолiдацiї ВАТ "Миронiвський хлiбопродукт";

начальник вiддiлу мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ТОВ "Телесвiт"; начальник вiддiлу з планування, аналiзу i звiтностi ТОВ "Телесвiт"; начальник управлiння звiтностi ДП "КК "РОШЕН". Особа непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Код за ЄДРПОУ 01553054 Публiчне акцiонерне товариство  "Укропткульттовари"

Складено на 21.04.2017


