
Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноваження)

Прізвище, ім'я, по батькові або повне 
найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)** 
або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір частки в статутному 
капіталі емітента (у відсотках)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення 

дії Посада(*)

2 4 5 61 3
Парамонов Олександр Геннадійович 31,91518.04.2017 СО 004665 10.12.1998 

Залізничний РУ ГУ 
МВС України в місті 
Києві

Ревізор акціонерного 
товариства

припинено 
повноваження

Зміст інформації:
Повноваження фізичної особи Парамонова Олександра Геннадійовича (Паспорт: серія СО номер 004665 виданий 10.12.1998 р. Залізничним РУ ГУ МВС України в 
місті Києві), який займав посаду Ревізора Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 31,9149%. 
Перебував на посаді з 18.04.2014 р. по 18.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення про припинення повноважень 
прийнято черговими (річними) Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол № 18042017 від 18.04.2017 р.) в зв’язку із закінченням терміну повноважень 
Ревізора Товариства та переобранням на наступний термін.

Парамонов Олександр Геннадійович 31,91518.04.2017 СО 004665 10.12.1998 
Залізничний РУ ГУ 
МВС України в місті 
Києві

Ревізор акціонерного 
товариства

обрано

Зміст інформації:
Фізична особа Парамонов Олександр Геннадійович (Паспорт: серія СО номер 004665 виданий 10.12.1998 р. Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві), 
переобраний на посаду Ревізора Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 
31,9149%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Аркада": Ревізор, 
Комерційний директор. Рішення про переобрання прийнято черговими (річними) Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол № 18042017 від 18.04.2017 
р.) в зв’язку з необхідністю обрання Ревізора Товариства.

*Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.      ** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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