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.
ПИЛЮЙКО АНДРIЙ
ЛЕОНIДОВИЧ

Директор
(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

21.08.2017
(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 акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
07534, Київська обл., Баришiвський район, село Садове, 4. Код за ЄДРПОУ
30698067
5. Міжміський код та телефон, факс
0452284271 0452284271
6. Електронна поштова адреса
KochkalovA@ulf.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.08.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на сторінці

160 (2665) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку"

23.08.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.bereza.nr-avers.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

23.08.2017
(дата)

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

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.08.2017

припинено
повноваження

Голова
Наглядової
ради

Безик Альона Миколаївна

СМ 270828
07.12.2000 Баришiвським РВ ГУ МВС України у
Київськiй областi

0

Зміст інформації:
На пiдставi Рiшення позачергового засiдання Наглядової ради ПрАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика" (протокол №21-2017 вiд
21.08.2017 р.), з 21.08.2017 р. припинено повноваження Голови Наглядової товариства Безик Альони Миколаївни (паспорт серiї СМ 270828,
виданий Баришiвським РВ ГУ МВС України у Київськiй областii 07 грудня 2000 р.), на пiдставi поданої заяви. Зазначена особа часткою в
статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi з
04.05.2016р.
21.08.2017

обрано

Голова
Наглядової
ради

Литвиненко Сергiй
Григорович

СО 324974
26.01.2000 Харкiвським РУ ГУ УДМС України в
Харкiвськiй областi

0

Зміст інформації:
На пiдставi Рiшення позачергового засiдання Наглядової ради ПрАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика" (протокол №21-2017 вiд
21.08.2017 р.), Головою Наглядової товариства обрано Литвиненка Сергiя Григоровича (паспорт серiї СО 324974, виданий Харкiвським РУ ГУ
УДМС України в Харкiвськiй областi 26 сiчня 2000 р.). Строк, на який призначено (обрано) особу - до обрання нового складу Наглядової ради
на Загальних зборах акцiонерiв. Обрана посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Литвиненко С.Г. був обраний Членом Наглядової ради 04.05.2016р. загальними зборами акцiонерiв термiном на 3 роки.
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).

