
[1ов!домлення про виникнення особливо! 1нфоршлац|[ епл1тента
шуБл1чнш Акц|онвРнш товАРиство

(ввликоБуРлуцький сиРоРоБ ний зАвод>
1дентиф|кац|йний код €{Р[{Ф}: 05507436; м1сцезнаходження: 62602, [арк|вська область,
Беликобурлуцький район, смт. Беликий Бурлук' вул. 1еретпково|, 2; тел./факс: (05752)54760;
електронна по1птова адреса'. хБст@ъ|<щоз1.ша; адреса стор|нки в мерехс1 1нтернет, яка додатково
використовусться ем|тентом для розкриття 1нформац||: тптт:м.Бшг1ш}.ра1.ша.

Б!домост1 про зм1ну складу посадових ос1б ем|тента
3агальними зборами акц|онер|в 30 березня 2015 року тцийнятир|тпення:
- припинити повноваження члена ([олови) Ёаглядово] Ради (Ради директор1в) 1овариства

|!аттт93!ц6; Бсри Басил1вни, яка но волод1е чаоткото у статутному кап|тал1 1овариства, перебу"ы'а '.посад| з \|.07.2011 року;
- обрати на пооаду члена ([олови) Ёаглядово\ Ради (Ради директор|в) 1овариства строком на 3

роки |[атттев|ну Беру Басил1вну, яка не волод1е чаотко}о у статутному кап1тал| [овариства' протягом
останн!х л'ятп рок1в об1ймала пооади [енера_тльного директора 1ФБ кАР 1\:1апа8егпеп1), члена (|олови)
Ёаглядово? Ради (Ради директор1в) пАт кБеликобурлуцький сироробний завод>.

3г|дно €татуту ?овариства к|льк1сний склад Ёаглядово| Ради (Ради {иректор|в) встановлтоеться
загальними зборапти 1овариства. Б|дпов|д1{о до р1тпень заг€}льних збор|в акц1онер|в 1овариства в1д
||.07.20|1 року та30.03.2015 року склад Ёаглядово] Ради (Ради [иректор1в) становить 1 особа.

Ёаглядовото Радото (Радото директор|в) ?овариства 30 березня 2015 року прийняти р|:пення:
- припинити 30 березня 2015 року повноваження [енер€тльного директора [оварис1ва [обруссво|

€в|тлани Флександр|вни, яка не волод|с чаотко}о у статутному кап1тал1 ?овариства, перебуБ*' ,.
посад| з 05.09.2011 року;

- обрати з 31 березня20|5 року на посаду [енерального дироктора [овариствастроком на 3 роки
!обрусеву €в|тлану Флекоандр1вну, яка не волод|е частко}о у статутному кап1тал1 1овфства' протягом
останн1х [''яту1 рок1в об1ймала посади заступника директора з ф|нанс1в та економ1ки тов
к1ранометалл€тар>, [енерального директора |[А1 <Беликобурлуцький сйроробний завод>.

|[осадов1 особи повцоваження яких були припинен| та обран| 
'''"ад',| особи не над€1ли згоди на

розкриття пасг{ортних даних. ||осадов! особи [овнов€п.экенн'л яких були припинен| та обран| посадов|
особи непога1|1ено| судимост1за корислив| та посадов1злочини не м€}}оть.

Фсоба зазначена нижче' п1дтверджус достов1рн|сть 1нформац||, п1о м1ститься у пов|домленн|, та
визнае, що вона несе в1дпов|да-ттьн|сть згйно |з законодавством.

|енеральний [обрусева €в!тлана Флександр1вна.


