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ТОВАРИСТВО  «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»

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.
Олександра 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 21 грудня 2016 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості   про   зміну   складу   посадових    осіб

емітента 

2. Інформація  про  зміну  складу  посадових  осіб  емітента:
2.1. Наглядовою радою   ПАТ   «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК»   21 грудня 2016 р.  прийняте рішення

про   обрання    Василька   Олександра  Леонідовича   на  посаду     Генерального  Директора
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»
терміном на 1 (один) рік (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Василько  О. Л.
перебував на  даній   посаді   з   «29» грудня 2014 р.   Підстава такого рішення:    необхідність
переобрання   особи  на  посаду  Генерального   Директора  Товариства,  у  зв’язку  із  закінченням
терміну повноважень  на посаді   Генерального Директора Товариства.   Обґрунтування змін  у
персональному складі посадових осіб:  прийняття рішення Наглядовою радою  Товариства  про
переобрання   особи  на  посаду  Генерального   Директора  Товариства  на  новий  термін
повноважень.   Інші посади, які  особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років:  з 01.05.2009 р.
заступник  головного  інженера   ВАТ   «Пивзавод  «Оліварія»  (м.  Мінськ),   з  01.05.2012  р.  по
28.05.2013  р.   заступник  Генерального  Директора   ВАТ  «Пивзавод  «Оліварія»  (м.  Мінськ),   з
29.05.2013 р.  по 20.11.2014 р.  Директор філії  ПАТ «Карлсберг Україна» «Львівська пивоварня»; з
«29» грудня 2014 р.  по теперішній час  Генеральний Директор  ПАТ  «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК».  Особа
акціями  ПАТ  «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» не володіє.   Особа   непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

2.2. Наглядовою радою   ПАТ   «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК»   21 грудня 2016 р.  прийняте рішення
про   обрання    Пiщика  Андрія  Володимировича     на  посаду   члена  Дирекції   ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»   терміном на
1 (один) рік (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).  Піщик  А. В.  перебував на
даній  посаді  з «20» квітня 2012 р.    Підстава такого рішення:   необхідність переобрання  особи на
посаду  члена Дирекції Товариства, у зв’язку із закінченням терміну повноважень  на посаді   члена
Дирекції  Товариства.  Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття
рішення Наглядовою радою  Товариства  про  переобрання  особи на посаду  члена Дирекції
Товариства на новий термін повноважень.   Інші посади, які  особа обіймала протягом останніх 5
(п’яти) років: з 01.01.2004р. - по 11.04.2012 р. - головний конструктор ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» ; з
12.04.2012 р. -  по теперішній час  головний інженер ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК».  Особа акціями
ПАТ  «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» не володіє.  Особа   непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
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2.3. Наглядовою радою   ПАТ   «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК»   21 грудня 2016 р.  прийняте рішення
про   обрання    Цимбал  Тамари   Григорівни   на  посаду   члена  Дирекції  ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»   терміном на
1 (один) рік (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).   Цимбал  Т. Г.  перебувала на
даній посаді  з  «29» листопада 2010 р.   Підстава такого рішення:    необхідність переобрання
особи на посаду  члена Дирекції  Товариства, у зв’язку із закінченням терміну повноважень  на
посаді   члена Дирекції  Товариства.  Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб:
прийняття рішення Наглядовою радою  Товариства  про  переобрання  особи на посаду  члена
Дирекції  Товариства на новий термін повноважень.   Інші посади, які  особа обіймала протягом
останніх  5  (п’яти)  років:  з  «06»  березня  2008р.  по  теперішній   час  головний  бухгалтер  ПАТ
«ДНІПРОВСЬКИЙ  КПК».   Особа  акціями   ПАТ   «ДНІПРОВСЬКИЙ  КПК»  не  володіє.    Особа
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 
 ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ  КПК»                                        Василько  О. Л.


