ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:
1.1.Повне найменування емітента
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
27 липня 2015 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
2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:
2.1.Згідно Наказу Голови Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» № 280-К від 27 липня 2015 р.
припинено повноваження (звільнено) Постіл Наталії Андріївни (Паспорт: серія КН № 705478,
виданий Крюківським РВ УМВС в Полтавській області вид. 18.08.1998 року) на посаді
виконуючого обов’язки Головного бухгалтера ПАТ «КрКФ «Рошен» шляхом її переведення на
посаду старшого бухгалтера. Підстава такого рішення: заява Постіл Н. А. Обґрунтування змін у
персональному складі посадових осіб: Наказ Голови Правління № 280-К від 27 липня 2015 р.
Особа перебувала на даній посаді 42 дні. Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій, що
складає 00,00 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.
2.2. Згідно Наказу Голови Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» № 280-К від 27 липня 2015 р.
призначено Мельниченко Оксану Віталіївну
(Паспорт серії ВМ № 360329, виданий
Радомишльським РВ УМВС України в Житомирській області 15.07.1997 року) на посаду Головного
бухгалтера ПАТ «КрКФ «Рошен». Термін, на який призначено особу на посаду: необмежений.
Підстава такого рішення: заява Мельниченко О. В. Обґрунтування змін у персональному складі
посадових осіб: Наказ Голови Правління № 280-К від 27 липня 2015 р. Інші посади, які особа
обіймала:
ТОА Агрофірма «Весна -2011», головний бухгалтер; ПАТ «Пиво-безалкогольний
комбінат «Радомишль», головний бухгалтер. Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій, що
складає 00,00 % статутного капіталу Товариства. 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»

Радько С. П.

