ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРО НПК"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРО НПК"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31961067
1.4. Місцезнаходження емітента: 19200, Черкаська область, м. Жашків, вул. Промислова, 1 (один)
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04747) 6-00-71, 6-00-72
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@urozhai.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://www.urozhai.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення:
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента:
Звільнено:
Генерального директора Томаса Пучкіса (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних) за власним бажанням з 29.02.2012 р. Орган який прийняв рішення: єдиний акціонер ПРАТ «УКРАГРО
НПК», що виконує повноваження загальних зборів одноособово. Дата прийняття рішення: 10.02.2012 р. Частка,
якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк перебування на посаді – 4 роки 10 місяців.
Призначено:
На посаду Генерального директора Демент'єва Сергія (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх
паспортних даних) з 01.03.2012 р., кандидатура на посаду генерального директор була запропонована єдиним
акціонером. Орган який прийняв рішення: єдиний акціонер ПРАТ «УКРАГРО НПК», що виконує
повноваження загальних зборів одноособово. Дата прийняття рішення: 10.02.2012 р. Частка, якою володіє
посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Генеральний директор призначений строком на один рік. Інші посади, які
особа обіймала протягом своєї діяльності: комерційний директор ПРАТ «УКРАГРО НПК», генеральний
директор ЗАТ «УКРАГРО НПК», директор ТОВ з ІІ «УКРКАЛІЙ».
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. Найменування посади –
Генеральний директор

ПРАТ «УКРАГРО НПК»
ЄДРПОУ 31961067
Адреса: вул. Промислова, 1
м. Жашків, Черкаська обл., 19200,

____________
(підпис)

Т. Пучкіс.
(ініціали та прізвище керівника)
15.02.2012 р.
(дата)

п/р 26002010072669
в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ
код банку 300023

тел./факс: +380 4747 6-00-71, 6-00-72
e-mail: info@urozhai.ua
www.urozhai.ua

