
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       Лозовий Владлен Анатолiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  01.02.2019 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "ПентоПак" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

08300, мiсто Бориспiль, вулиця Броварська, будинок 5 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

20620489 

5. Міжміський код та телефон, факс 

044 28124 16 04595 64508 

6. Електронна поштова адреса 

factory@pentopak.com 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.02.2019 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*   

 (номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
www.pentopak.com в мережі Інтернет 01.02.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

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 4 5 6 

31.01.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Снєжко Сергiй Васильович  0.00 

Зміст інформації: 

Акцiонер ПрАТ "ПентоПак" компанiя Costeram Holdings Limited 31.01.2019 р. повiдомила про замiну члена Наглядової ради - припинено повноваження 

Члена Наглядової ради ПрАТ "ПентоПак" Снєжко Сергiя Васильовича, який був представником акцiонера - компанiї Costeram Holdings Limited. 

Перебував на посадi Члена Наглядової ради з 14.04.2017 р. 

Часткою в статутному капiталi ПрАТ «ПентоПак» не володiє.  

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: Генеральний директор ПрАТ "ПентоПак». 

Непогашених судимостей за посадовi злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає.  

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надав. 

31.01.2019 набуто повноважень 

Член 

Наглядової 

ради 

Ходарєв Антон Сергiйович  0.00 

Зміст інформації: 

Акцiонер ПрАТ "ПентоПак" компанiя Costeram Holdings Limited 31.01.2019 р. повiдомила про замiну члена Наглядової ради - з 01.02.2019 р. Ходарєвим 

Антоном Сергiйовичем набуто повноважень Члена Наглядової ради ПрАТ "ПентоПак". 

Є представником компанiї Costeram Holdings Limited, яка є акцiонером ПрАТ «ПентоПак» та володiє 48000 простих iменних акцiй ПрАТ «ПентоПак», що 

складає 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «ПентоПак». 

Строк на який призначений: призначений на строк повноважень Наглядової ради ПрАТ "ПентоПак".  

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: iндивiдуальний консультант. 

Часткою в статутному капiталi ПрАТ «ПентоПак» не володiє.  

Непогашених судимостей за посадовi злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає.  

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надав.  

 


