Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Директор

БIЛАН НАЗАР МИРОНОВИЧ

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IВАНО-ФРАНКIВСЬК "ВIННИЦЯМ’ЯСО"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
21100, мiсто Вiнниця, ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1
4. Код за ЄДРПОУ
00452995
5. Міжміський код та телефон, факс
0432265898 0432265898
6. Електронна поштова адреса
KochkalovA@ulf.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на сторінці

79(2584) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку"

26.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://meat-vinnytsa.com.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2017
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2017

припинено
повноваження

Голова
Наглядової
ради

Прокопик Тарас Iгорович

--

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №25 вiд 24.04.2017р.) припинено повноваження
наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо переобрання кожного року членiв
Наглядової ради товариства.
Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Прокопика Тараса Iгоровича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Особа перебувала на посадi з 16.04.2015 р.
24.04.2017

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Сорока (Смолинець)
Наталiя Василiвна

--

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №25 вiд 24.04.2017р.) припинено повноваження
наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо переобрання кожного року членiв
Наглядової ради товариства.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Сороки (Смолинець) Наталiї Василiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не
надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 16.04.2015 р.
24.04.2017

припинено
повноваження

Член
Наглядової

Прокоса Богдан
Сергiйович

--

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

ради
Зміст інформації:
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №25 вiд 24.04.2017р.) припинено повноваження
наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо переобрання кожного року членiв
Наглядової ради товариства.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Прокоси Богдана Сергiйовича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Особа перебувала на посадi з 16.04.2015 р.
24.04.2017

обрано

Член
Наглядової
ради

Прокопик Тарас Iгорович

--

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №25 вiд 24.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради
Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради
товариства.
Обрано членом Наглядової ради - Прокопика Тараса Iгоровича. Строк, на який обрано особу - до дати проведення Рiчних Загальних зборiв
Товариства у 2018 роцi. Прокопик Т.I. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володiє 93,0488% Статутного
капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади
юрисконсульта, ТОВ "Укрлендiнвест"; начальника юридичного вiддiлу правового забезпечення юридичних осiб (Прикарпаття), ПрАТ "РайзМаксимко".
24.04.2017

обрано

Член
Наглядової Сорока Наталiя Василiвна
ради

--

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Зміст інформації:
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №25 вiд 24.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради
Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради
товариства.
Обрано членом Наглядової ради - Сороку Наталiю Василiвну. Строк, на який обрано особу - до дати проведення Рiчних Загальних зборiв
Товариства у 2018 роцi. Сорока Н.В. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володiє 93,0488% Статутного капiталу
емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади фiнансового
директора, ТОВ "Укрлендiнвест"; заступник генерального директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ "Райз-Максимко".
24.04.2017

обрано

Член
Наглядової
ради

Прокоса Богдан
Сергiйович

--

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №25 вiд 24.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради
Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради
товариства.
Обрано членом Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича. Строк, на який обрано особу - до дати проведення Рiчних Загальних зборiв
Товариства у 2018 роцi. Прокоса Б.С. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володiє 93,0488% Статутного
капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посаду
директора ТОВ "Систем технолоджi компанi iнвестментс".
24.04.2017

обрано

Голова
Наглядової
ради

Прокопик Тарас Iгорович

--

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 24.04.2017 р. (протокол №1 вiд 24.04.2017 року), вiдбулись змiни складу посадових осiб
емiтента:
ОБРАНО:
На посаду Голови наглядової ради - Прокопика Тараса Iгоровича. Строк, на який обрано особу - до дати переобрання складу Наглядової ради
Товариства на Рiчних Загальних зборах у 2018 роцi. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями
товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх
п'яти рокiв своєї дiяльностi посади юрисконсульта, ТОВ "Укрлендiнвест"; начальника юридичного вiддiлу правового забезпечення юридичних
осiб (Прикарпаття), ПрАТ "Райз-Максимко".

