
Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ДНІПРОВСЬКИЙ

КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
1.2.Організаційно правова форма емітента Акціонерне товариство 
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00383372
1.4.Місцезнаходження емітента Україна,  51650,  Дніпропетровська  область,

Верхньодніпровський  район,  смт.  Дніпровське,  вул.
Островського,11

1.5.Міжміський  код,  телефон  та  факс
емітента

(05658) 47-111

1.6. Адреса сторінки  в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації

www.dkpk.dp.ua  

1.7.Електронна поштова адреса емітента secretar@dkpk.dp.ua   
1.8. Дата вчинення події 26 квітня 2016 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості   про   зміну   складу   посадових    осіб

емітента 
     

2. Інформація  про  зміну  складу  посадових  осіб  емітента:

2.1.  Річними  загальними  зборами  акціонерів   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»  26  квітня 2016 р. прийнято рішення про
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 
Голова  Наглядової ради  Товариства  Майстренко Олександр Володимирович  (особа не надала
згоди  на  розкриття  паспортних  даних). Підстава  такого  рішення:  пропозиція  акціонера,  який
володіє  більш ніж 10 % у статутному капіталі  емітента.  Обґрунтування змін  у   персональному
складі  посадових  осіб:  прийняття  рішення  загальними  зборами  акціонерів   Товариства.  Особа
перебувала на даній посаді  з  12.01.2015   р.   (1 р.  3 міс.).    Особа акціями Товариства не володіє,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2.  Річними  загальними  зборами  акціонерів   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»  26  квітня 2016 р. прийнято рішення про
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 
Член  Наглядової ради Товариства  Вдовиченко  Олександр Григорович (особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш
ніж 10 % у статутному капіталі емітента. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових
осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів  Товариства. Особа перебувала на даній
посаді  з  12.01.2015   р.   (1 р.  3 міс.).  Вдовиченко О. Г. володіє 246 шт. простих іменних акцій,
загальною номінальною вартістю  61 грн. 50 коп., що становить 0, 000047 % від статутного капіталу
Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини не має.

2.3.  Річними  загальними  зборами  акціонерів   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»  26  квітня 2016 р. прийнято рішення про
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 
Член  Наглядової  ради  Товариства  -  ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО   «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ    КОРПОРАТИВНИЙ  ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  ФОНД  «ПРАЙМ  ЕССЕТС  КЕПІТАЛ»
(ідент. код юр. особи 33549199, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). Підстава
такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі емітента.
Обґрунтування  змін   у   персональному  складі  посадових  осіб:  прийняття  рішення  загальними
зборами акціонерів  Товариства. Особа перебувала на даній посаді  з  12.01.2015   р.   (1 р.  3 міс.).
ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»   володіє  511 086 378  шт. простих іменних акцій, загальною
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номінальною вартістю  127 771 594 грн. 50 коп., що становить 98, 82  % від статутного капіталу
Товариства.

2.4.  Річними  загальними  зборами  акціонерів   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»    26 квітня 2016 р. прийнято рішення про
ОБРАННЯ: 
Член Наглядової  ради  Товариства   Майстренко  Олександр  Володимирович   (особа  не  надала
згоди на розкриття паспортних даних),  обраний на строк до наступних річних загальних зборів
акціонерів  Товариства. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10
% у статутному капіталі  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб:
прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.  Інші посади, які особа  обіймала
протягом  останніх  п’яти  років: Генеральний  Директор  ПАТ  «ДНІПРОВСЬКИЙ
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ  КОМБІНАТ»;   Голова  Наглядової  ради  ПАТ  «ДНІПРОВСЬКИЙ
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ  КОМБІНАТ».     Майстренко  О.  В.   акціями  Товариства  не  володіє.
Майстренко  О.  В.   є  представником  акціонера  емітента  -   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА   «ЗАКРИТИЙ  НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ    КОРПОРАТИВНИЙ  ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  ФОНД
«ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» (ідент. код юр. особи 33549199, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул.
Електриків, 29-А). ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» володіє  511 086 378  шт. простих іменних
акцій Товариства, загальною номінальною вартістю  127 771 594  грн. 50 коп., що становить  98, 82
% від статутного капіталу Товариства.  Майстренко О. В.  непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

2.5.  Річними  загальними  зборами  акціонерів   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»    26 квітня 2016 р. прийнято рішення про
ОБРАННЯ: 
Член Наглядової ради Товариства Вдовиченко Олександр Григорович  (особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних) ), обраний на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів
Товариства.  Підстава  такого  рішення:  пропозиція  акціонера,  який  володіє  більш  ніж  10  %  у
статутному капіталі   Товариства.  Обґрунтування змін  у   персональному складі  посадових осіб:
прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.  Інші посади, які особа  обіймала
протягом  останніх  п’яти  років:   директор  ТОВ  «Торговий  дім  «Інтеркорн».  Вдовиченко  О.  Г.
володіє 246  шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю  61  грн. 50 коп., що
становить   0,  000047  %  від  статутного  капіталу   Товариства.  Вдовиченко  О.  Г.  непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.6.  Річними  загальними  зборами  акціонерів   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»    26 квітня 2016 р. прийнято рішення про
ОБРАННЯ: 
Член Наглядової  ради  Товариства  Порошенко Олексій Іванович   (особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних) ), обраний на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів
Товариства.  Підстава  такого  рішення:  пропозиція  акціонера,  який  володіє  більш  ніж  10  %  у
статутному капіталі   Товариства.  Обґрунтування змін  у   персональному складі  посадових осіб:
прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.  Інші посади, які особа  обіймала
протягом останніх  п’яти років:  Голова Наглядової  ради ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ».
Порошенко О. І.  акціями Товариства не володіє.   Порошенко О.  І.  є   представником акціонера
емітента  -   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА   «ЗАКРИТИЙ  НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ  ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  ФОНД  «ПРАЙМ  ЕССЕТС  КЕПІТАЛ» (ідент.  код  юр.  особи
33549199, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС
КЕПІТАЛ» володіє  511  086 378 шт.  простих  іменних  акцій  Товариства,  загальною номінальною
вартістю  127 771 594 грн.  50 коп.,  що становить  98, 82 % від статутного капіталу Товариства.
Порошенко О. І. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.



2.7.  Річними  загальними  зборами  акціонерів   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»    26 квітня 2016 р. прийнято рішення про
ОБРАННЯ: 
Член  Наглядової  ради  Товариства   Марченко  Ігор   Вікторович    (особа  не  надала  згоди  на
розкриття паспортних даних), обраний на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів
Товариства.  Підстава  такого  рішення:  пропозиція  акціонера,  який  володіє  більш  ніж  10  %  у
статутному капіталі   Товариства.  Обґрунтування змін  у   персональному складі  посадових осіб:
прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.  Інші посади, які особа  обіймала
протягом  останніх  п’яти  років:  технічний  директор   ТОВ  «ТД  «Крахамалопродукт»;  технічний
директор ТОВ «ТД «Інтерстарч Україна»; технічний директор ТОВ «Інтерстарч Україна». Марченко
І.  В.   акціями  Товариства  не  володіє.  Марченко  І.  В.   є   представником  акціонера  емітента  -
ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА   «ЗАКРИТИЙ  НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ  ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  ФОНД  «ПРАЙМ  ЕССЕТС  КЕПІТАЛ» (ідент.  код  юр.  особи
33549199, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС
КЕПІТАЛ» володіє  511 086 378  шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною
вартістю  127 771 594  грн. 50 коп., що становить  98, 82  % від статутного капіталу Товариства.
Марченко І. В.  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.8.  Річними  загальними  зборами  акціонерів   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»    26 квітня 2016 р. прийнято рішення про
ОБРАННЯ: 
Член Наглядової ради Товариства  Сємушина Людмила Олександрівна   (особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних),  обрана на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів
Товариства.  Підстава  такого  рішення:  пропозиція  акціонера,  який  володіє  більш  ніж  10  %  у
статутному капіталі   Товариства.  Обґрунтування змін  у   персональному складі  посадових осіб:
прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.  Інші посади, які особа  обіймала
протягом останніх п’яти років: економіст з планування  ТОВ «ТД «Крахмалопродукт»; економіст з
планування ТОВ «Інтерстарч Україна». Сємушина Л. О.  акціями Товариства не володіє. Сємушина
Л.  О.   є   представником  акціонера  емітента  -   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ   КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС
КЕПІТАЛ» (ідент. код юр. особи 33549199, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-
А).  ПАТ  «ЗНКІФ  «ПРАЙМ  ЕССЕТС  КЕПІТАЛ»  володіє   511  086  378   шт.  простих  іменних  акцій
Товариства, загальною номінальною вартістю  127 771 594  грн. 50 коп., що становить  98, 82  % від
статутного капіталу Товариства.   Сємушина Л. О.   непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.

2.9.  Наглядовою  радою   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «ДНІПРОВСЬКИЙ
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»    26 квітня 2016 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: 
Голова  Наглядової ради Товариства  Майстренко Олександр  Володимирович  (особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних),  обраний на строк до наступних річних загальних зборів
акціонерів  Товариства. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Наглядової ради
голови Наглядової  ради,  зі  складу  Наглядової  ради,  обраного  загальними  зборами акціонерів.
Обґрунтування  змін  у  персональному  складі  посадових  осіб:  прийняття  рішення  Наглядовою
радою Товариства.  Інші посади, які особа  обіймала   протягом останніх п’яти років: Генеральний
Директор ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»;  Голова Наглядової ради ПАТ
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ».    Майстренко О. В.  акціями Товариства не
володіє. Майстренко О. В.  є представником акціонера емітента -  ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА   «ЗАКРИТИЙ  НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ    КОРПОРАТИВНИЙ  ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  ФОНД
«ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» (ідент. код юр. особи 33549199, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул.
Електриків, 29-А). ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» володіє  511 086 378  шт. простих іменних
акцій Товариства, загальною номінальною вартістю  127 771 594  грн. 50 коп., що становить  98, 82
% від статутного капіталу Товариства.  Майстренко О. В.  непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.



2.10.  Річними  загальними  зборами  акціонерів   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»  26  квітня 2016 р. прийнято рішення про
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 
Голова  Ревізійної  комісії  Товариства  Пухова Людмила    Олександрівна  (Паспорт  серії  МЕ №
850944,   виданий  Дарницьким  РВ  УМВС   України  м.  Києва  11  січня  2008  р.).  Підстава  такого
рішення:  закінчення  терміну   повноважень  особи  на  даній  посаді.  Обґрунтування  змін   у
персональному  складі  посадових  осіб:  прийняття  рішення  загальними  зборами  акціонерів
Товариства.  Особа перебувала на даній посаді  з  22 квітня 2015 р.   (1 р.).  Пухова  Л. О. акціями
Товариства не володіє.  Особа непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини не має.

2.11.  Річними  загальними  зборами  акціонерів   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»  26  квітня 2016 р. прийнято рішення про
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 
Член Ревізійної комісії  Товариства  Васькіна  Ольга   Григорівна (Паспорт серії   АЕ №  088188,
виданий Верхньодніпровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 15 січня 1996 р.).
Підстава такого рішення: закінчення терміну  повноважень особи на даній посаді. Обґрунтування
змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів
Товариства.  Особа перебувала на даній посаді  з  22 квітня 2015 р.   (1 р.).  Васькіна О. Г.  володіє
744 шт. простих іменних акцій, загальною  номінальною вартістю 186 грн. 00 коп.,   що складає
00,0001 % від  статутного  капіталу  Товариства.  Особа  непогашеної  судимості  за  корисливі   та
посадові злочини не має.

2.12.  Річними  загальними  зборами  акціонерів   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»  26  квітня 2016 р. прийнято рішення про
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 
Член  Ревізійної  комісії   Товариства  Діхтяр  Віталій  Леонідович  (Паспорт  АК  104753,  виданий
Верхньодніпровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 20 травня 1998р.).  Підстава
такого рішення: закінчення терміну  повноважень особи на даній посаді. Обґрунтування змін  у
персональному  складі  посадових  осіб:  прийняття  рішення  загальними  зборами  акціонерів
Товариства.  Особа перебувала на даній посаді  з  22 квітня 2015 р.   (1 р.).  Діхтяр В. Л.  акціями
Товариства не володіє.  Особа непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини не має.

2.13.  Річними  загальними  зборами  акціонерів   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»    26 квітня 2016 р. прийнято рішення про
ОБРАННЯ: 
Член Ревізійної комісії  Товариства Пухова Людмила   Олександрівна  (Паспорт серії МЕ №  850944,
виданий Дарницьким РВ УМВС  України м. Києва 11 січня 2008 р.),  обрана на строк до наступних
річних загальних зборів акціонерів  Товариства.  Підстава такого рішення: пропозиція акціонера,
який  володіє  більш  ніж  10  %  у  статутному  капіталі   Товариства.  Обґрунтування  змін   у
персональному  складі  посадових  осіб:  прийняття  рішення  загальними  зборами  акціонерів
Товариства. Інші посади, які   особа  обіймала протягом останніх п’яти років:  бухгалтер першої
категорії  ТОВ  «ТД  «Крахмалопродукт».  Особа  акціями  Товариства  не  володіє,   непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.14.  Річними  загальними  зборами  акціонерів   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»    26 квітня 2016 р. прийнято рішення про
ОБРАННЯ: 
Член Ревізійної комісії   Товариства  Васькіна  Ольга   Григорівна  (Паспорт серії   АЕ №  088188,
виданий Верхньодніпровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 15 січня 1996 р.),
обрана на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів  Товариства.  Підстава такого
рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі  Товариства.
Обґрунтування  змін   у   персональному  складі  посадових  осіб:  прийняття  рішення  загальними
зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які  особа  обіймала протягом останніх п’яти років:



економіст ТОВ «ТД Інтерстарч Україна».  Васькіна О. Г.  володіє  744 шт. простих іменних акцій,
загальною номінальною вартістю 186 грн. 00 коп.,   що складає 00,0001 % від статутного капіталу
Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини не має.

2.15.  Річними  загальними  зборами  акціонерів   ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»    26 квітня 2016 р. прийнято рішення про
ОБРАННЯ: 
Член  Ревізійної  комісії   Товариства  Діхтяр  Віталій  Леонідович  (Паспорт  АК  104753,  виданий
Верхньодніпровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 20 травня 1998р.),  обраний
на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів  Товариства.  Підстава такого рішення:
пропозиція  акціонера,  який  володіє  більш  ніж  10  %  у  статутному  капіталі   Товариства.
Обґрунтування  змін   у   персональному  складі  посадових  осіб:  прийняття  рішення  загальними
зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які  особа  обіймала протягом останніх п’яти років:
начальник  адміністративного  відділу  ПАТ  «Дніпровський  КПК».   Особа  акціями  Товариства  не
володіє,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.16.  Ревізійною  комісією  ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «ДНІПРОВСЬКИЙ
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»    26 квітня 2016 р.   прийнято рішення про ОБРАННЯ: 
Голова  Ревізійної  комісії   Товариства  Пухова Людмила    Олександрівна  (Паспорт серії  МЕ №
850944,  виданий Дарницьким РВ УМВС  України м. Києва 11 січня 2008 р.),   обрана на строк до
наступних річних загальних зборів акціонерів  Товариства.  Підстава такого рішення: необхідність
обрання членами Ревізійної комісії голови Ревізійної комісії, зі складу Ревізійної комісії, обраного
загальними  зборами  акціонерів.  Обґрунтування  змін  у  персональному  складі  посадових  осіб:
прийняття рішення Ревізійною комісією Товариства. Інші посади, які   особа  обіймала протягом
останніх  п’яти  років:   бухгалтер  першої  категорії  ТОВ  «ТД  «Крахмалопродукт».  Особа  акціями
Товариства не володіє,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3.ПІДПИС:
Особа,  зазначена  нижче,  підтверджує  достовірність  інформації,  що  містяться  у

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

Генеральний Директор  ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ДНІПРОВСЬКИЙ 
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»      Василько О.Л.


