Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів.
Директор
(посада)

Обрiзкiв Р. Л.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

11.12.2017
(дата)

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
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04123 м.Київ, вул. Осиповського, 1-А
4. Код за ЄДРПОУ
03359658
5. Міжміський код та телефон, факс
+380 (44) 430-14-30, +380 (44) 430-14-30
6. Електронна поштова адреса
evgen@troianda.com.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)
(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

1
11.12.2017

2
призначено

3
Головний бухгалтер

4
Куликовська Олена Юріївна

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
5
..
.

Розмір частки
в статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)
6
0

Зміст інформації:
11.12.2017р. директор ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" Р.Л.Обрізків прийняв рішення (наказ №08/12/17-Ктр від 11.12.2017р. про прийняття на роботу) прийняти
Куликовську Олену Юріївну на посаду Головного бухгалтера. Підстава рішення: заява Куликовської О.Ю., ст.24 та ст. 26 КЗпП України. Розмір пакета акцій емітента, які
належать особі (у відсотках) -0,00%. Строк, на який обрано: за умови проходження випробування, безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти
років: директор з економіки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація,
яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: дата прийняття
Куликовської О.Ю. на посаду головного бухгалтера: 11.12.2017р.

