ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ
КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 00686339
3. Місцезнаходження: 42303, Україна, Сумська обл., Сумський р-н, с. Стецькiвка,
вул. Ювiлейна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (0542) 69-37-24, 69-36-14
5. Електронна поштова адреса: zat_00686339@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: http://00686339.emitents.org
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (надалі – емітент) від 07.06.2018 року, протокол №2/2018, у
зв’язку з прийняттям рішення про припинення емітента шляхом його перетворення в товариство з
додатковою відповідальністю, з метою здійснення процедури припинення емітента, змінено склад його
посадових осіб, а саме:
- обрано головою комісії з припинення емітента – Демченка Олександра Івановича (згоди на
розкриття паспортних даних не надано) з 07.06.2018 року. Посадову особу обрано – до завершення
процедури припинення емітента шляхом перетворення. Посадова особа не володiє часткою в статутному
капiталi емітента. Протягом останніх п’яти років посадова особа обіймала посади: голови правлiння
ПАТ «Сумський комбiкормовий завод», голови правлiння ПрАТ «Кирикiвське ХПП», директора ТОВ
«Сумикомбiкорм», директора ПВКП «Персей», директора ТОВ «Дека-Хлiб» та директора емітента.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
- обрано членом комісії з припинення емітента – Ропан Галину Петрівну (згоди на розкриття
паспортних даних не надано) з 07.06.2018 року. Посадову особу обрано – до завершення процедури
припинення емітента шляхом перетворення. Посадова особа часткою в статутному капіталі не володіє.
Протягом останніх п’яти років посадова особа обіймала посади: головного бухгалтера ТОВ
«Сумикомбiкорм», заступника директора ТОВ «Персей», управителя у сферi фiнансової дiяльностi ПрАТ
«Кирикiвське ХПП», головного бухгалтера емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має;
- обрано членом комісії з припинення емітента – Кувшинову Ольгу Григорівну (згоди на розкриття
паспортних даних не надано) з 07.06.2018 року. Посадову особу обрано – до завершення процедури
припинення емітента шляхом перетворення. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi
емітента у розмiрi 550 штук простих іменних акцій, що дорівнює 0,247972% його статутного капіталу,
загальною номінальною вартістю 5 500 гривень. Протягом останніх п’яти років посадова особа обіймала
посади: головного економіста емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
В зв’язку з прийняттям позачерговими загальними зборами акціонерів емітента від 07.06.2018
року, протокол №2/2018, рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» та у відповідності до вимог
чинного законодавства, відбулись зміни складу посадових осіб емітента, а саме:
- припинено повноваження директора емітента – Демченка Олександра Івановича (згоди на
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано), 07.06.2018 року. На зазначеній посаді
посадова особа перебувала з 02.04.2014 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi
емітента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замість
зазначеної посадової особи на цю посаду нікого не обрано.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова комісії з припинення

____________
(підпис)

Демченко Олександр Іванович
(ініціали та прізвище керівника)

М.П.
08.06.2018 року
(дата)

