Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Распопов Роман Сергiйович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

26.02.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПК-IНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85325, Донецька область, Покровський район, вул. Шопена, 1а
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
34626750
5. Міжміський код та телефон, факс
056 736-21-65 056 736-21-65
6. Електронна поштова адреса
ponomarenko@apk-invest.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

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

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

www.apk-invest.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.02.2019

призначено

Генеральний
директор

Распопов Роман
Сергiйович

34626750

0

Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «АПК-IНВЕСТ» (далi також ПрАТ "АПК-IНВЕСТ"/Товариство) повiдомляє, що на пiдставi рiшення,
прийнятого на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "АПК-IНВЕСТ", яке вiдбулося 25 лютого 2019 року (Протокол № 92 засiдання Наглядової ради
вiд 25.02.2019р.), посадову особу Товариства – Генерального директора - Распопова Романа Сергiйовича було призначено на новий строк.
Враховуючи те, що строк здiйснення повноважень Генерального директора спливає 20 березня 2019 року, Распопова Романа Сергiйовича
(паспорт серiї ВВ № 344183, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку, 04.03.1998) було обрано та призначено на новий
строк на посаду Генерального директора ПрАТ «АПК-IНВЕСТ».
Распопов Р.С. не володiє акцiями, емiтованими Товариством, не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.
Распопов Р.С. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадову особу призначено строком на 3 роки, з 21.03.2019 р. до 21.03.2022 р.
Распопов Р.С. протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Генерального директора ПрАТ "АПК-IНВЕСТ".
Змiна персонального складу посадових осiб Товариства має мiсце внаслiдок прийняття рiшення на засiданнi Наглядової ради.

