Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Публічне акцiонерне товариство "Торгово-виробниче пiдприємство" Позняки"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
19015719
1.4. Місцезнаходження емітента
02068 м. Київ вулиця Ревуцького,12/1,
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 564 5910 (044) 564-68-01
1.6. Електронна поштова адреса емітента
arenda@pozniaky.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
www.pozniaky.com.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про
іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Правлінням Товариства 05.06.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви за власним бажанням.
Посадова особа Кондратьєва Валентина Василівна (Паспорт: серія СО номер 437708
виданий 22.08.2000 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду
Головний бухгалтер, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 02.10.2001р.
Рішення про призначення прийнято Правлінням 05.06.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Правлінням 05.06.2013 р.
Посадова особа Легуша Тетяна Олексіївна (Паспорт: серія СН номер 136891 виданий
11.06.1996 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду
Головний бухгалтер.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: на невизначений термін.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник головного
бухгалтера ПАТ ТВП Позняки.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
Голова правління

Новицька Лiдiя Петрiвна
(підпис)
М. П.

(ініціали та прізвище керівника)

(дата)
Повідомлення опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 10.06.2013 № 106
(1610)

