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

Коробко Володимир Юрiйович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

02.03.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIЖИНСЬКИЙ ЗАВОД
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
16610, м. Нiжин Чернiгiвської областi, вул. Шевченка, 109/1
4. Код за ЄДРПОУ
14311643
5. Міжміський код та телефон, факс
(04631) 55006 (04631) 31870
6. Електронна поштова адреса
info@selmash.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

01.03.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№43 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

02.03.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.selmash.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

02.03.2018
(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

5

6

28.02.2018

припинено
повноваження

член
правлiння

Заворотня Наталiя
Олександрiвна

-не надано згоди на розкриття паспортних даних

0

Зміст інформації:
28 лютого 2018 р. припиненено повноваження члена правлiння Заворотньої Наталiї Олександрiвни за власною iнiцiативою рiшенням
наглядової ради товариства (протокол №2 вiд 28.02.18р.).Згоди на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано. Часткою у
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 04 травня
2016 року
28.02.2018

обрано

член
правлiння

Ревенчук Любов
Миколаївна

-Згоди на розкриття паспортних даних не надано

0

Зміст інформації:
28 лютого 2018 р обрано членом правлiння Ревенчук Любов Миколаївну рiшенням наглядової ради товариства (протокол №2 вiд 28.02.18р.) в
зв’язку з вакантнiстю посади. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано - 3 роки. За останнi 5 рокiв працювала головним
бухгалтером на державному пiдприємствi “Нiжинський ремонтний завод iнженерного озброєння”, з 04.05.16 - головний бухгалтер в Товариствi.

Протокол контролю звіту
Адміністративні дані (інформацію) прийнято.
ЄДРПОУ: 14311643
Реєстраційний номер: 94745
Дата прийняття: 2018-03-02 15:06:28
Тип учасника: Емітент
Тип інформації: Особлива
Дата першого дня звітнього періоду: 28.02.2018

