
1. Паперова форма  повідомлення.

Дата                 11.12.2012

МП

     Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградолiя" надає особову інформацію Вiдомостi про змiну
складу посадових осiб емiтента від "07" грудня 2012 р.

Південне територіальне управління Національної комісії з

цінних паперів та фондовому ринку України

54002, м. Миколаїв, вул. Чигрина,20

Виконуючий обов'язки директора Лазаревич Дмитро Анатолiйович___________
(посада) (прізвище, ім'я, по батькові керівника)(підпис)

2. Електронна форма  повідомлення.



Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,

що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для

розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Особлива інформація емітента

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградолiя"

1.2. Організаційно-правова форма

1.3. Місцезнаходження

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

( підпис ) ( П.І.Б. працівника Комісії)

Повідомлення прийнято :

Реєстраційний номер

Примітки

Дата прийняття повідомлення

00373869

25013  м. Кiровоград вул. Урожайна, 30

Публiчне акцiонерне товариство

Виконуючий обов'язки директора Лазаревич Дмитро Анатолiйович

11.12.2012МП

Титульний аркуш Повідомлення

Додаток 15 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5.Міжміський код та телефон, факс

1.6. Електронна поштова адреса kd_olija@emitent.net.ua

0522  39-01-22 0522  24-59-78

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

2.2. Повідомлення

опубліковано у
236 газета "Бюлетень Цiннi папери України"

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

11.12.2012

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

2.3. Повідомлення

розміщено на

сторінці  (за

http://kirovogradoliya.pat.ua/ 10.12.2012

Дата(адреса сторінки) в мережі Інтернет

10.12.2012

Дата

Код за ЄДРПОУ 00373869 Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградолiя"

Складено на 07.12.2012



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному

капіталі емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Зміст інформації:

07.12.2012 Звільнено Директор Петровський Олег Володимирович ВВ 466398 Будьонiвським РВ

УМВС України в Донецькiй

областi 12.06.1998

     0.000

Посадова особа Директор Петровський Олег Володимирович (паспорт: серiя ВВ номер 466398 виданий Будьонiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi 12.06.1998) звiльнена  з посади на пiдставi рiшення

Наглядової ради ПАТ "Кiровоградолiя  (Протокол) вiд  07.12.2012 року. 

Посадова особа пропрацювала на посадi з 11 жовтня 2011 року по 07 грудня 2012 року.  

Акцiями Товариства не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Зміст інформації:

07.12.2012 Призначено Виконуючий обов'язки директора Лазаревич Дмитро Анатолiйович ЕА 375770 Кiровським РВ УМВС

України в Кiровоградськiй областi

05.12.1997

     0.000

Посадова особа Виконуючий обов'язки директора Лазаревич Дмитро Анатолiйович (паспорт: серiя ЕА номер 375770 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 05.12.1997) призначена на посаду

згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "Кiровоградолiя" (Протокол) вiд  07.12.2012 року.

Посадова особа до призначення обiймала посаду заступника директора з виробництва ПАТ "Кiровоградолiя", призначено на термiн згiдно Статуту Товариства.  

Акцiями Товариства не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Код за ЄДРПОУ 00373869 Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградолiя"

Складено на 07.12.2012



3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з

законодавством.

3.2. Найменування посади

( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградолiя"

1.2. Організаційно-правова форма

1.4. Місцезнаходження

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

емітента

00373869

25013  м. Кiровоград вул. Урожайна, 30

Публiчне акцiонерне товариство

Виконуючий обов'язки директора Лазаревич Дмитро Анатолiйович

МП

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Додаток 14 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5.Міжміський код та телефон, факс

1.6. Електронна поштова адреса kd_olija@emitent.net.ua

0522  39-01-22 0522  24-59-78

3. Підпис

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка

додатково використовується емітентом для

розкриття інформації

1.8. Вид особливої інформації відповідно до

вимог глави 2 розділу II

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

http://kirovogradoliya.pat.ua/

2. Текст повідомлення

    Посадова особа Директор Петровський Олег Володимирович (паспорт: серiя ВВ номер 466398 виданий Будьонiвським РВ УМВС України в

Донецькiй областi 12.06.1998) звiльнена  з посади на пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ "Кiровоградолiя  (Протокол) вiд  07.12.2012 року. 

Посадова особа пропрацювала на посадi з 11 жовтня 2011 року по 07 грудня 2012 року.  

Акцiями Товариства не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

    Посадова особа Виконуючий обов'язки директора Лазаревич Дмитро Анатолiйович (паспорт: серiя ЕА номер 375770 виданий Кiровським РВ

УМВС України в Кiровоградськiй областi 05.12.1997) призначена на посаду згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "Кiровоградолiя" (Протокол) вiд

07.12.2012 року.

Посадова особа до призначення обiймала посаду заступника директора з виробництва ПАТ "Кiровоградолiя", призначено на термiн згiдно

Статуту Товариства.  

Акцiями Товариства не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 


