Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор

Ковбасюк Анатолій Сергійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Зміна складу посадових осіб емітента)

1. Повне найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4. Код за ЄДРПОУ
5. Міжміський код та
телефон, факс
6. Електронна поштова адреса

I. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОШПОН-СМИГА" емітента
Приватне акціонерне товариство
35680 Рівненська область, Дубенський район, смт. Смига, вул. Заводська, 1
30981499
(03656) 5-62-67 (03656) 5-62-67
euroshpon@emitent.net.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії

05.04.2016
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено www.euroshpon.com.ua
на сторінці
(адреса сторінки)

04.04.2016

(дата)

в мережі
Інтернет:
(дата)

© SMA

30981499

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

1

2

3

4

04.04.2016

припинено
повноваження

Ревізор акціонерного Попсуйко Юрій Олегович
товариства

Паспортні дані фізичної особи Розмір частки в статутному
(серія, номер, дата видачі, капіталі емітента (у відсотках)
орган, який видав)** або код
за ЄДРПОУ юридичної особи

5

АС 088729 20.06.1996
К.Каширським РВ
УМВС України у
Волинськiй областi

6

49,980

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 04.04.2016 р. (протокол №1/2016 від 04.04.2016 року) в зв'язку із закінченням
терміну дії повноважень.
Попсуйка Юрія Олеговича (паспорт: серія АС номер 088729 виданий 20.06.1996 р. К.Каширським РВ УМВС України у Волинськiй областi) переобрано на
посаду Ревізор акціонерного товариства на наступний термін - 5 років.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 49,98%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.

04.04.2016

обрано

Ревізор акціонерного Попсуйко Юрій Олегович
товариства

АС 088729 20.06.1996
К.Каширським РВ
УМВС України у
Волинськiй областi

49,980

Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 04.04.2016 р. (протокол №1/2016 від 04.04.2016 року) в зв'язку із закінченням терміну дії
повноважень Ревізора акціонерного товариства.
Попсуйка Юрія Олеговича (паспорт: серія АС номер 088729 виданий 20.06.1996 р. К.Каширським РВ УМВС України у Волинськiй областi) переобрано на
посаду Ревізор акціонерного товариства на наступний термін - 5 років.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 49,98%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років (згідно Статуту Товариства).
Інших посад в Товаристві протягом останніх п'яти років не займав.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1011 акцій.

