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

Кохоров Андрiй Абдувалiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.05.2015

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 "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
56600, Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса , Сеславинського, 1
4. Код за ЄДРПОУ
05490150
5. Міжміський код та телефон, факс
05167-9-21-46 05167-2-12-74
6. Електронна поштова адреса
KinderT@ulf.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.05.2015
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

95 Бюлетень ЦП України

28.05.2015

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

agro-novaodesa.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.05.2015
(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

25.05.2015

призначено

Генеральний
директор

Кохоров Андрiй
Абдувалiйович

МР 431253
11.06.2014 Новокаховським МС УДМС України в
Херсонськiй обл.

0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства, протокол № 5 вiд 25.05.2015 року та Наказу № 15 вiд 25.05.2015 р. вiдбулись змiни складу
посадових осiб емiтента:
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду Генерального директора – Кохорова Андрiя Абдувалiйовича, паспорт серiї МР № 431253 виданий 11.06.2014 Новокаховським МС
УДВС України в Херсонськiй областi. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000 %. Особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi посади Генерального директора ПрАТ «Новоодеський
райагрохiм», головного агронома ТОВ «Райз-Пiвдень».
Термiн призначення – 9 (дев'ять) мiсяцiв згiдно Трудового контракту та Наказу. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.

