Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
18.04.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№1407
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова правління

Зануда О.П.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Зміна складу посадових осіб емітента)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова
форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

08703 Київська обл., м.Обухів, вул.Каштанова, буд.1

4. Ідентифікаційний код
юридичної особи

00445914

5. Міжміський код та
телефон, факс

(04572) 65536, (04572) 65012

6. Адреса електронної пошти obmol@obmol.com.ua
7. Найменування,
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового
ідентифікаційний код
ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка
здійснює оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на http://www.obmol.com.ua/cikave20.php
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

18.04.2019
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1

2

18.04.2019

припинено
повноваження

Посада*

3
Голова
правління

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

4

5

Зануда Олексій
Петрович

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

6
60,786447

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі < рішення загальних зборів акціонерів про
дострокове припинення повноважень у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Правління
товариства (Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019 р.>.
Посадова особа Зануда Олексій Петрович, яка займала посаду Голова правління, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 60,786447%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1946794,50 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 19.04.2018 р..>.

Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1

2

18.04.2019

припинено
повноваження

Посада*

3
Член правління
– заступник
Голови
правління

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

4

5

Клименко
Олексій
Іванович

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

6
8,374287

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі < рішення загальних зборів акціонерів про
дострокове припинення повноважень у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Правління
товариства (Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019 р.>.
Посадова особа Клименко Олексій Іванович, яка займала посаду члена правління, припинила

повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 8,374287%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 268201,50 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 19.04.2018 р..>.

Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

1
18.04.2019

2
припинено
повноваження

3
Член Правління

4

5

Клещук Ольга
Михайлівна

6
0

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі < рішення загальних зборів акціонерів про
дострокове припинення повноважень у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Правління
товариства (Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019 р.>.
Посадова особа Клещук Ольга Михайлівна, яка займала посаду члена правління, припинила

повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 19.04.2018 р..>.

Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1

2

18.04.2019

припинено
повноваження

Посада*

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

4

5

3
Член Правління

Величко
Світлана
Анатоліївна

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

6
0

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі < рішення загальних зборів акціонерів про
дострокове припинення повноважень у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Правління
товариства (Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019 р.>.
Посадова особа Величко Світлана Анатоліївна, яка займала посаду члена правління, припинила

повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 19.04.2018 р..>.

Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1

2

18.04.2019

припинено
повноваження

Посада*

3
Член Правління

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

4

5

Осадча Дарія
Василівна

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

6
0

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі < рішення загальних зборів акціонерів про
дострокове припинення повноважень у зв’язку з необхідністю обрання нового складу Правління
товариства (Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019 р.>.
Посадова особа Осадча Дарія Василівна, яка займала посаду члена правління, припинила

повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 19.04.2018 р..>.

Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1

2

18.04.2019

припинено
повноваження

Посада*

3
Голова
Наглядової ради

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

4

5

Зануда Максим
Олексійович

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

6
6,994364

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі < рішення загальних зборів акціонерів у
зв’язку з закінченням терміну дії повноважень (Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019
р.>.
Посадова особа Зануда Максим Олексійович, яка займала посаду Голови Наглядової ради,

припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 6,994364%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 224007 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 14.04.2016 р. >.

Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1

2

18.04.2019

припинено
повноваження

Посада*

3
Член Наглядової
ради

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

4

5

Алексанян
Ельдар
Єрвандович

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

6
0,359652

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі < рішення загальних зборів акціонерів у
зв’язку з закінченням терміну дії повноважень (Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019 р.
>.
Посадова особа Алексанян Ельдар Єрвандович, яка займала посаду члена Наглядової ради,

припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,359652%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 11518,50 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 14.04.2016 р. >

.Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1
18.04.2019

2
припинено
повноваження

Посада*

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

4

5

3
Член Наглядової
ради

Березовий
Віктор
Олексійович

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

6
0

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі < рішення загальних зборів акціонерів у
зв’язку з закінченням терміну дії повноважень (Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019 р.
>.
Посадова особа Березовий Віктор Олексійович, яка займала посаду члена Наглядової ради,

припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 14.04.2016 р. >.

Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1

2

18.04.2019

припинено
повноваження

Посада*

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

4

5

Член Наглядової
ради

Малишева Ольга

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

6
0,319654

Петрівна

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі < рішення загальних зборів акціонерів у
зв’язку з закінченням терміну дії повноважень (Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019 р.
>.
Посадова особа Малишева Ольга Петрівна, яка займала посаду члена Наглядової ради, припинила

повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,319654%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 10237,50 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 14.04.2016 р. >.
<Замість звільненої посадової особи нікого не призначено у зв’язку зі зменшенням кількості членів
Наглядової ради з 5 до 3 відповідно до нової редакції Статуту товариства. >

Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1

2

18.04.2019

припинено
повноваження

Посада*

3
Член Наглядової
ради

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

4

5

Удод Григорій
Петрович

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

6
0,279656

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі < рішення загальних зборів акціонерів у
зв’язку з закінченням терміну дії повноважень (Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019 р.
>.
Посадова особа Удод Григорій Петрович, яка займала посаду члена Наглядової ради, припинила

повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,279656%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 8956,50 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <з 14.04.2016 р. >.
<Замість звільненої посадової особи нікого не призначено у зв’язку зі зменшенням кількості членів
Наглядової ради з 5 до 3 відповідно до нової редакції Статуту товариства>.

Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1

2

18.04.2019

Обрано

Посада*

3
Голова
правління

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

4

5

Зануда Максим
Олексійович

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

6
6,994364

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи на новий строк
(Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019 р.)>.
Зануда Максим Олексійович обраний на посаду Голови правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 6,994364%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 224007 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: < 5 років >.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: < ТОВ СП «Украфлора», фінансовий
директор; ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД», фінансовий директор, Голова Наглядової ради>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <21334 шт. простих іменних> акцій.

Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1

2

18.04.2019

Обрано

Посада*

3
Член правління
– заступник
Голови
правління

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

4

5

Зануда Олексій
Петрович

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

6
60,786447

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи на новий строк
(Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019 р.)>.
Зануда Олексій Петрович обраний на посаду члена правління – заступника Голови правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 60,786447%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1946794,50 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: < 5 років >.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: <Голова Правління ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ
МОЛОКОЗАВОД »>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <185409 шт. простих іменних> акцій.

Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1

2

Посада*

3
Член Правління

18.04.2019

Обрано

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

4

5

Клещук Ольга
Михайлівна

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

6
0

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи на новий строк
(Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019 р.)>.
Клещук Ольга Михайлівна обрана на посаду члена правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: < 5 років >.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: < ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ
МОЛОКОЗАВОД», головний бухгалтер, член правління.>. Посадова особа одночасно займає посаду
головного бухгалтера ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <0 шт. простих іменних> акцій.

Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

1

2

3
Член Правління

18.04.2019

Обрано

4

5

6

Величко
Світлана
Анатоліївна

0

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи на новий строк
(Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019 р.)>.
Величко Світлана Анатоліївна обрана на посаду члена правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: < 5 років >.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: < ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»,
начальник вимірювальної виробничої лабораторії, член правління.>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <0 шт. простих іменних> акцій.

Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1

2

Посада*

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

4

5

Член Правління

Богданов Василь
Михайлович

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

6
0

18.04.2019
Обрано
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи на новий строк
(Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019 р.)>.
Богданов Василь Михайлович обраний на посаду члена правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: < 5 років >.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: < АБ «Укргазбанк», начальник управління;
ПАТ «Фінексбанк», директор з юридичних питань; ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»,
юрисконсульт>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <0 шт. простих іменних> акцій.

Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1

2

18.04.2019

Обрано

Зміст інформації:

Посада*

3
Голова
Наглядової ради

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

4

5

Зануда Олексій
Олексійович

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

6
1,198949

Рішення про обрання прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи на новий строк
(Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019 р.)>.
Зануда Олексій Олексійович обраний на посаду Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,198949 %.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 38398,5 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: < 3 роки >.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: < ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ
МОЛОКОЗАВОД», начальник майстерні з ремонту транспорту >.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <3567 шт. простих іменних> акцій.
<Голова Наглядової ради є акціонером товариства.>

Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1

2

18.04.2019

Посада*

3
Член Наглядової
ради

Обрано

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

4

5

Алексанян
Ельдар
Єрвандович

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

6
0,359652

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи на новий строк
(Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019 р.)>.
Алексанян Ельдар Єрвандович обраний на посаду члена Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,359652 %.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 11518,50 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: < 3 роки >.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: < ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ
МОЛОКОЗАВОД», інженер з постачання, член Наглядової ради.>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <1297 шт. простих іменних> акцій.
<Член Наглядової ради є акціонером товариства.>

Дата
вчинення дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

1

2

18.04.2019

Обрано

Посада*

3
Член Наглядової
ради

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

4

5

Клименко
Олексій
Іванович

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

6
8,374287

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято <загальними зборами акціонерів> 18.04.2019 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <необхідності обрання посадової особи на новий строк
(Протокол загальних зборів акціонерів №41 від 18.04.2019 р.)>.
Алексанян Ельдар Єрвандович обраний на посаду члена Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 8,374287 %.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 268201,50 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: < 3 роки >.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: < ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ
МОЛОКОЗАВОД», головний інженер, член правління – заступник Голови правління>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <25543 шт. простих іменних> акцій.
<Член Наглядової ради є акціонером товариства.>
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

