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Повідомлення 

Відповідно до п. 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

03.12.2013 № 2826 зі змінами ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» повідомляє про несвоєчасне 

розкриття особливої інформації емітента цінних паперів, а саме "Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента". 

Факт несвоєчасного розкриття особливої інформації емітента цінних паперів було виявлено 

емітентом самостійно 26.08.2020 р. 

Розкриття особливої інформації емітента цінних паперів буде здійснено шляхом: 

1.Розміщення на власному веб-сайті www.troianda.com.ua 26.08.2020 р. 

2.Подання до НКЦПФР 26.08.2020 р. 

Про несвоєчасне розкриття особливої інформації ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» 

повідомив акціонерів шляхом оприлюднення відповідної інформації та повідомлення на 

власному веб-сайті 26.08.2020р.  

Вказану обставину виявлено під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів. 

Відповідно до статуту товариства головою ревізійної комісії 19.12.2019р. на ім'я директора 

ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» подано заяву про складання з 02.01.2020р. повноважень 

голови ревізійної комісії. 

Як виявилось, директором товариства відповідну особливу інформацію про зміну складу 

посадових осіб до НКЦПФР подано не було. 

Вказана подія відбулась з причин того, що у вказаний період відбувався процес зміни 

виконавчого органу товариства (директора). Директор, на ім’я якого була подана відповідна 

заява, був звільнений 15.01.2020р. (відповідна інформація подавалась до НКЦПФР та розміщена 

на вебсайті товариства). 

У зв’язку з викладеним, повідомляємо про самостійне виявлення факту нерозкриття на 

фондовому ринку особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента – звільнення 

голови ревізійної комісії ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА». 

Також просимо врахувати, що виявлення цієї обставини тільки зараз відбулось з причин того, 

що у період з дати подання заяви про складання повноважень голови ревізійної комісії та по 

теперішній час в товаристві змінились три директора, що спричинило плутанину з особливою 

інформацією. При підготовки до зборів чинним директором товариства виявлено вказану 

обставину. 
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