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.
Голова Правлiння

Радько Сергiй Петрович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

15.06.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство " Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39600, м. Кременчук Полтавської областi, вул. Жовтнева буд.57
4. Код за ЄДРПОУ
00382191
5. Міжміський код та телефон, факс
0536 74-26-61 0536 74-26-61
6. Електронна поштова адреса
office@kkf.pl.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.06.2015
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

16.06.2015
(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

15.06.2015

звільнено

член
правлiння

Смирнова Свiтлана
Василiвна

КО 112066
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в
Полтавськiй областi

0

Зміст інформації:
Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» 15 червня 2015 р. прийняте рiшення про звiльнення Смирнової Свiтлани Василiвни (Паспорт: серiя
КО № 112066, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй областi 25.04.2000 року) з посади члена Правлiння ПАТ
«КрКФ «Рошен». Пiдстава такого рiшення: заява особи про звiльнення. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття
рiшення Наглядовою радою Товариства. Особа перебувала на данiй посадi 2 мiс. Особа володiє 00, 00 шт. акцiй у статутному капiталi Емiтента,
що становить 00, 00 % вiд статутного капiталу товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.06.2015

призначено

член
правлiння

Солодовник Лiлiя
Петрiвна

КН 540572
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в
Полтавськiй областi

0

Зміст інформації:
Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» 15 червня 2015 р. прийняте рiшення про призначення Солодовник Лiлiї Петрiвни (Паспорт: серiя
КН № 540572, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй областi «10»лютого 1998 року) на посаду члена Правлiння
ПАТ «КрКФ «Рошен» термiном на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання нового члена Правлiння. Обґрунтування змiн у
персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх
п’яти рокiв: референт. Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 00,00 % у статутному капiталi Емiтента. Особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.06.2015

звільнено

Головний
бухгалтер

Рудницька Лариса
Миколаївна

КН 813530
Крюкiвським РВ УМВС в Полтавськiй областi

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:
Згiдно Наказу Голови Правлiння ПАТ «КрКФ «Рошен» № 210-К вiд 15 червня 2015 р. звiльнено Рудницьку Ларису Миколаївну (Паспорт:
серiя КН № 813530, виданий Крюкiвським РВ УМВС в Полтавськiй областi 01.12.1998 року) з посади Головного бухгалтера ПАТ «КрКФ
«Рошен». Пiдстава такого рiшення: заява особи про звiльнення. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: Наказ Голови
Правлiння ПАТ «КрКФ «Рошен» № 210-К вiд 15 червня 2015 р. Особа перебувала на данiй посадi 4 (чотири) роки. Особа володiє 00, 00 шт.
простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.

15.06.2015

призначено

виконуючий
обов'язки
Постiл Наталiя Андрiївна
Головного
бухгалтера

КН 705478
Крюкiвським РВ УМВС в Полтавськiй областi

0

Зміст інформації:
Згiдно Наказу Голови Правлiння ПАТ «КрКФ «Рошен» № 213-К вiд 15 червня 2015 р. призначено Постiл Наталiю Андрiївну (Паспорт: серiя
КН № 705478, виданий Крюкiвським РВ УМВС в Полтавськiй областi вид. 18.08.1998 року) на посаду виконуючого обов’язки Головного
бухгалтера ПАТ «КрКФ «Рошен». Термiн, на який призначено особу на посаду: на перiод до призначення Головного бухгалтера ПАТ «КрКФ
«Рошен». Пiдстава такого рiшення: заява особи про призначення. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: Наказ Голови
правлiння № 213-К вiд 15 червня 2015 р. Iншi посади, якi особа обiймала: головний бухгалтер ТОВ «Радамант», старший бухгалтер ПАТ
«КрКФ «Рошен». Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

