Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.01.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 219
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор



Ходін В.В.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)




Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФIРМА "ТРОЯНДА"
2. Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	04123 м.Київ, вул. Осиповського, 1-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
	03359658
5. Міжміський код та телефон, факс
	+380 (44) 430-14-30, +380 (44) 430-14-30
6. Адреса електронної пошти
	office@troianda.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
	

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку



(адреса сторінки)
(дата)
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
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
15.01.2020
звільнено
Головний бухгалтер
Чернишук-Березанська Оксана Іванівна

0
Зміст інформації:
15.01.2020р. директор ПрАТ "АГРОФIРМА "ТРОЯНДА" Ходін Володимир Володимирович прийняв рішення (наказ №15/01/20-Ктр вiд 15.01.2020р.) про звільнення (припинення трудового договору) з 15.01.2020р.  Чернишук-Березанської Оксани Іванівни з посади головного бухгалтера. Підстава такого рішення: заява Чернишук-Березанської О. І. від 15.01.2020р. Розмір пакета акцій, яким володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,00%. Перебувала на посаді - з 01.11.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
15.01.2020
звільнено
Директор
Ходін Володимир Володимирович

0
Зміст інформації:
15.01.2020р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення припинити повноваження(звільнити з посади) директора ПрАТ "АГРОФIРМА "ТРОЯНДА" Ходіна Володимира Володимировича з 15 січня 2020 року за угодою сторін (п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України). Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 15.01.2020р. Розмір пакета акцій, яким володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,00%, перебувала на посаді - з 02.05.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
15.01.2020
призначено
Директор
Чернишук-Березанська Оксана Іванівна

0
Зміст інформації:
15.01.2020р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про обрання(призначення) директора ПрАТ "АГРОФIРМА "ТРОЯНДА" Чернишук-Березанську Оксану Іванівну. Підстава такого рішення рішення Наглядової ради Товариства від 15.01.2020р. Строк на який призначено: 1(один) рік. Розмір пакета акцій, яким володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,00%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років Головний бухгалтер. Освіта вища: закінчила у 1999 році Національну академію державної податкової служби за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіст. Загальний стаж роботи - 26 років. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонерні товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні. Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має. Чернишук-Березанська Оксана Іванівна прийнята на посаду Директора ПрАТ "АГРОФIРМА "ТРОЯНДА" з 16.01.2020 року. 


