Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Довбня Володимир Вiкторович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

11.12.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРО НПК"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
19200, мiсто Жашкiв, вулиця Промислова, будинок 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
31961067
5. Міжміський код та телефон, факс
(04747) 6-0071 (04747) 6-00-72
6. Електронна поштова адреса
o.mishchenko@urozhai.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.12.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

240 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
14.12.2018
паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

http://urozhai.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

12.12.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)
1
11.12.2018

2

Посада

Прізвище,
Розмір
ім'я, по
частки в
батькові або Ідентифікаційний
статутному
повне
код юридичної
капіталі
найменування
особи
емітента (у
юридичної
відсотках)
особи

3

4

5

6

Генеральний
директор

Довбня
Володимир
Вiкторович

31961067

0

Зміст інформації:
Обрано на новий термiн на посаду генерального директора Довбню Володимира
Вiкторовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) з
16.12.2018 року строком на один рiк у зв'язку iз наближенням термiну спливу повноважень
посадової особи - генерального директора Довбнi Володимира Вiкторовича. Кандидатура на
посаду генерального директора була запропонована єдиним акцiонером емiтента. Орган
емiтента який прийняв рiшення: єдиний акцiонер ПРАТ "УКРАГРО НПК", який одноосiбно
виконує повноваження загальних зборiв акцiонерiв. Дата прийняття рiшення: 11.12.2018 р.
Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє посадова особа, складає 0%; частка, якою
володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0%. Посадова особа емiтента
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi посадова
особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: керiвник апарату командувача Головного
управлiння внутрiшнiх вiйськ МВС України, начальник вiддiлу внутрiшнього контролю у
ТОВ "НФ ТРЕЙДIНГ УКРАЇНА", заступник генерального директора з питань безпеки у
ПРАТ "УКРАГРО НПК", генеральний директор ПРАТ "УКРАГРО НПК".

