Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний директор

Лозовий Владлен Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

14.04.2017

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 "ПентоПак"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08300, мiсто Бориспiль, вулиця Броварська, будинок 5
4. Код за ЄДРПОУ
20620489
5. Міжміський код та телефон, факс
044 281 24 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

14.04.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення розміщено
на сторінці

76, Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку"

21.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.pentopak.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

21.04.2017
(дата)

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

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

13.04.2017

припинено
повноваження

Генеральний
директор

Снєжко Сергiй
Васильович

5

6

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не
надав

0.00

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ПентоПак" (Протокол вiд 13.04.2017 р.) з 14 квiтня 2017 року припинено повноваження Генерального
директора ПрАТ "ПентоПак". Останнiй робочий день - 13.04.2017 р.
Перебував на посадi генерального директора ПрАТ "ПентоПак" з грудня 2011 року.
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.
13.04.2017

обрано

Генеральний
директор

Лозовий Владлен
Анатолiйович

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не
надав

0.00

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ПентоПак" (Протокол вiд 13.04.2017 р.) обраний Генеральним директором ПрАТ "ПентоПак" з 14 квiтня
2017 року.
Строк на який обрано: Генерального директора обрано строком на один рiк.
Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: спецiалiст з методiв розширення ринку збуту ДП «Атлантiс-Пак Україна».
Часткою в статутному капiталi ПрАТ «ПентоПак» не володiє.
Непогашених судимостей за посадовi злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає.

