6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Ковбасюк Анатолiй Сергiйович

СР, 055179, 22.04.1996, Дубенським МВ УМВС України в
Рiвненськiй областi

1969
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 4
6.1.7. Найменування підприємства iнженер по постачанню ЗАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА"
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю,
трудовим контрактом, положенням про директора. Винагорода в грошовiй формi згiдно
штатного розпису.Винагорода в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) -4
Попереднi посади: iнженер по постачанню ЗАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА"
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
6.1.1. Посада

Ревiзор акцiонерного товариства

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Попсуйко Юрiй Олегович

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

1971
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 18
6.1.7. Найменування підприємства комерцiйний директор ТОВ "ТПК "Архей"
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про Ревізора.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн
у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
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Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18
Попереднi посади: комерцiйний директор ТОВ "ТПК "Архей"
Посадова особа працює директором ТОВ "ТПК "ВIЗIР", мiсцезнаходження ТОВ "ТПК "ВIЗIР" 49999, м.Днiпропетровськ, вул.Панiкахи,2.кор.11 оф.104; також є директором ТОВ "ТС-Дентал",
місцезнаходження : 49000,м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, б.2, кор.11, оф. 103.
6.1.1. Посада

В. о. головного бухгалтера

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Антонюк Iрина Миколаївна

МЮ, 317626, 25.10.2012, Дубенським РВ УДМС України в
Рiвненськiй областi

1987
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 2
6.1.7. Найменування підприємства бухгалтер ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА"
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Винагорода в грошовiй формi згiдно штатного розпису. Винагорода в натуральнiй формi
посадовим особам емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за
звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадовi особи
емiтента не мають.
Стаж керiвної роботи (рокiв) -2
Попереднi посади: бухгалтер ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА"
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
В.о.головного бухгалтера Мельничук І.М. змінила прізвище на Антонюк, згідно виданого
паспорта від 25.10.2012 року.
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