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

28.12.2016
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

ptaxofabruka@ft.net.ua

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

22.12.2016
Дата

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

245(4533) Бюлетень "Цiннi папери України"

28.12.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

www.bereza.nr-avers.com.ua

28.12.2016

(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

04.05.2016

обрано

Член Наглядової ради

Безик Альона Миколаївна

СМ 270828 Баришiвським РВ ГУ
МВС України у Київськiй областi
07.12.2000

0.00000

Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Безик Альона Миколаївна (паспорт: серiя СМ номер 270828 виданий Баришiвським РВ ГУ МВС України у Київськiй областi, 07.12.2000) обрано на посаду 04.05.2016р.
загальними зборами акцiонерiв (Протокол №0405 вiд 04.05.2016р.) термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: комiрник цеху сортування та упаковки яєць ЗАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика", диспетчер автотракторного парку ПрАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика",
бухгалтер вiддiлу бухгалтерського облiку та фiн. звiтностi ПрАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика", головний бухгалтер бухгалтерського облiку та фiн. звiтностi ПрАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика".
Посадова особа є представником акцiонера PROSCAR TRADING LIMITED (iдентифiкацiйний код HE213931).
04.05.2016

обрано

Член Наглядової ради

Гопта Арсенiй Валерiйович

ВМ 786648 Бердичiвським МРВ
УМВС України у Житомирськiй
областi 30.10.1999

0.00000

Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Гопта Арсенiй Валерiйович (паспорт: серiя ВМ номер 786648 виданий Бердичiвським МРВ УМВС України у Житомирськiй областi, 30.10.1999) обрано на посаду 04.05.2016р.
загальними зборами акцiонерiв (Протокол №0405 вiд 04.05.2016р.) термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: заступник вiддiлу продажу промислової теплотехнiки ЗАТ "Холдингова компанiя "Укртехнопром", начальник постачання ПрАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика", перший
заступник директора СПрАТ "Охоче", начальник постачання ПрАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика". Посадова особа є представником акцiонера SITATE LIMITED (iдентифiкацiйний код HE272656).
04.05.2016

обрано

Член Наглядової ради

Литвиненко Сергiй Григорович

СО 324974 Харкiвським РУ ГУ
УДМС України в Харкiвськiй
областi 26.01.2000

0.00000

Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Литвиненко Сергiй Григорович (паспорт: серiя СО номер 324974 виданий Харкiвським РУ ГУ УДМС України в Харкiвськiй областi, 26.01.2000) обрано на посаду 04.05.2016р.
загальними зборами акцiонерiв (Протокол №0405 вiд 04.05.2016р.) термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: менеджер з питань регiонального розвитку комерцiйного департаменту ЗАТ "Холдингова компанiя "Укртехнопром", менеджер з питань регiонального розвитку ТОВ "Елiас
Дистрибьюшн", менеджер вiддiлу збуту ПрАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика", начальник вiддiлу збуту ПрАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика", Директор ТОВ "Торговий Дiм "Березанська
птахофабрика". Посадова особа є представником акцiонера DIGOMAX LIMITED (iдентифiкацiйний код HE221220).
04.05.2016

Код за ЄДРПОУ 30698067
Складено на 04.05.2016

обрано

Голова Наглядової ради

Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика"

Безик Альона Миколаївна

СМ 270828 Баришiвським РВ ГУ
МВС України у Київськiй областi
07.12.2000

0.00000

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

Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Безик Альона Миколаївна (паспорт: серiя СМ номер 270828 виданий Баришiвським РВ ГУ МВС України у Київськiй областi, 07.12.2000) обрано на посаду 04.05.2016р.
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол №0405-НР вiд 04.05.2016р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: комiрник цеху сортування та упаковки яєць ЗАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика", диспетчер
автотракторного парку ПрАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика", бухгалтер вiддiлу бухгалтерського облiку та фiн. звiтностi ПрАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика", головний бухгалтер бухгалтерського
облiку та фiн. звiтностi ПрАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика". Посадова особа є представником акцiонера PROSCAR TRADING LIMITED (iдентифiкацiйний код HE213931).
04.05.2016

обрано

Заступник Голови Наглядової
ради

Гопта Арсенiй Валерiйович

ВМ 786648 Бердичiвським МРВ
УМВС України у Житомирськiй
областi 30.10.1999

0.00000

Зміст інформації:
Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Гопта Арсенiй Валерiйович (паспорт: серiя ВМ номер 786648 виданий Бердичiвським МРВ УМВС України у Житомирськiй областi, 30.10.1999) обрано на посаду
04.05.2016р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол №0405-НР вiд 04.05.2016р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: заступник вiддiлу продажу промислової теплотехнiки ЗАТ "Холдингова компанiя
"Укртехнопром", начальник постачання ПрАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика", перший заступник директора СПрАТ "Охоче", начальник постачання ПрАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика". Посадова
особа є представником акцiонера SITATE LIMITED (iдентифiкацiйний код HE272656).

Код за ЄДРПОУ 30698067
Складено на 04.05.2016

Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика"

