Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що
подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння
(посада)

Нестеренко Тетяна Леонідівна
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
М.П.

02.07.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Лебединський завод
поршневих кiлець"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

42200, Сумська обл., Лебединський р-н, м. Лебедин,
вул.Тараса Шевченка, 93

4. Код за ЄДРПОУ

00232006

5. Міжміський код та телефон, факс

(0545) 2-25-90, 2-25-90

6. Електронна поштова адреса

lzpk@sm.ukrtel.net

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Повідомлення опубліковано у
*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

126, Бюлетень "Відомості Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
http://www.lzpk.info/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

05.07.2018
(дата)

* Зазначається при поданні до Комісії.

02.07.2018
(дата)
05.07.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)
1
2
02.07.2018 Звільнено

Посада *

3
Технічний директор

Прізвище, ім'я, по батькові або
повне найменування юридичної
особи
4
Пивоваров Олександр
Борисович

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
5

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у
відсотках)
6
0,041330

Зміст інформації:
Пивоварова Олександра Борисовича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)рiшенням Наглядової ради (Протокол № 5 вiд 02.07.2018 р.)
звільнено з посади Технічний директор ПрАТ "ЛЗПК" в зв'язку з поданою заявою. Перебував на посадi з 28.04.2017р. Стаж роботи 26рокiв. Попереднi посади:
Голова правління ПАТ "ЛЗПК", Часткою у статутному капiталi товариства володiє.у розмірі 0,041330%,Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.Замість звільненої особи нікого не призначено.
02.07.2018 Звільнено
замісник голови правління
Матюха Олександр
0,000000
Олександрович
Зміст інформації:
Матюха Олександра Олександровича (Фiзична особа згоду на розкриття паспортних даних не надала)рiшенням Наглядової ради (Протокол № 5 вiд 02.07.2018 р.)
звільнено з посади замісник голови правління ПрАТ "ЛЗПК" в зв'язку з поданою заявою. Перебував на посадi з 28.04.2017р. Стаж роботи
15 рокiв. Попереднi
посади: головний спеціаліст відділу ринку та оцінки земель в порядку переведення з Управління Державного кадастру у Сумському р-ні Сумської обл. Часткою у
статутному капiталi товариства володiє.у розмірі 0%,Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Замість звільненої особи нікого
не призначено.
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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