Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,
наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Директор

Слободянюк Сергiй Миколайович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

. .
Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

07534 Київська область, Баришiвський район, село Садове вулиця Комсомольська, 15

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30698067

5.Міжміський код та телефон, факс

067-650-49-83 067-568-58-25

6. Електронна поштова адреса

bereza@nr-avers.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2015
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у *
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

86(2090) Вiдомостi НКЦПФР

08.05.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

www.bereza.nr-avers.com.ua

08.05.2015

(адреса сторінки)

Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 30698067

Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика"

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

29.04.2015

припинено повноваження

Президент

Головань Олександр Iллiч

АР 404620 Гагарiнським РВУМВС
України в м. Севастополi
05.12.2006

0.00000

Зміст інформації:
Посадова особа Президент Головань Олександр Iллiч (паспорт: серiя АР номер 404620 виданий Гагарiнським РВУМВС України в м. Севастополi, 05.12.2006р.) припинено повноваження 29.04.2015р. на пiдставi
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 29.04.2015р.) у зв'язку з припиненням трудової дiяльностi. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.08.2013 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено.
29.04.2015

припинено повноваження

Директор виконавчий

Слободянюк Сергiй Миколайович

КИ 027787/1131 УГIРФО ГУ МВС
України в м. Києвi 24.12.2010

0.00000

Зміст інформації:
Посадова особа Директор виконавчий Слободянюк Сергiй Миколайович (тимчасова посвiдка на проживання: серiя КИ номер 027787/113104 видана УГIРФО ГУ МВС України в м. Києвi, 24.12.2010р.) припинено
повноваження 29.04.2015р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 29.04.2015р.) у зв'язку з обранням на посаду Директора. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.08.2013 року.
29.04.2015

обрано

Директор

Слободянюк Сергiй Миколайович

КИ 027787/1131 УГIРФО ГУ МВС
України в м. Києвi 24.12.2010

0.00000

Зміст інформації:
Посадова особа Директор Слободянюк Сергiй Миколайович (тимчасова посвiдка на проживання: серiя КИ номер 027787/113104 видана УГIРФО ГУ МВС України в м. Києвi, 24.12.2010р.) обрана на посаду
29.04.2015р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 29.04.2015р.) термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Посадова особа не надала згоду на розкриття iнформацiї щодо посад за останнi п'яти рокiв.

Код за ЄДРПОУ 30698067
Складено на 29.04.2015

Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика"

