ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:
Публічне
акціонерне товариство «Кременчуцька
кондитерська фабрика «Рошен»
1.2.Організаційно правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00382191
1.4.Мсіцезнаходження емітента
39600, Полтавська область, м. Кременчук, Крюківський
район, вул. Жовтнева, 57.
1.5.Міжміський код, телефон та факс (0536) 74-22-39,(0536) 74-26-61
емітента
1.6.Електорнна поштова адреса емітента
office@kkf.pl.ua
1.7.Дата вчинення події
11 січня 2016 р.
1.8.Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
1.9.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка www.kkf.pl.ua
додатково використовується для розкриття
інформації
1.1.Повне найменування емітента

2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:
2.1. Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 січня 2016 р. прийняте рішення про
звільнення Бондарчука Володимира Сергійовича (Паспорт серії ЕА № 743311, виданий
Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 28.04.2000 року) з посади члена
Правління ПАТ «КрКФ «Рошен». Підстава такого рішення: заява особи. Обґрунтування змін у
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства. Особа
перебувала на даній посаді 1 (один) рік. Особа володіє 00, 00 шт. акцій у статутному капіталі
Емітента, що становить 00, 00 % від статутного капіталу товариства. Особа непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має.
2.2. Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 січня 2016 р. прийняте рішення про
призначення Малиги Романа Івановича (Паспорт серії МО № 444137, виданий Дніпровським РВ
ХМУ УМВС України в Херсонській області 04.12.1997 року) на посаду члена Правління ПАТ «КрКФ
«Рошен» терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: заява особи. Обґрунтування змін у
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства. Інші
посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний інженер ПП «Еллада» з
01.09.2012 р. по 06.01.2016 р., головний інженер ТОВ «ФЕС УКР» з 03.01.2012 р. по 26.03.2012 р.,
інженер з підготовки виробництва Каховської філії ТОВ «АП Коргілл» з 30.07.2007 р. по
30.12.2011 р. Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 00,00 % у
статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.
3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує
достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Голова Правління ПАТ «КрКФ «Рошен»
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