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 правлiннягенеральний директор

Калапа Сергiй Георгiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.11.2016

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
25006, Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, 1
4. Код за ЄДРПОУ
05784437
5. Міжміський код та телефон, факс
(0522) 295309 395309
6. Електронна поштова адреса
etantsura@redstar.kr.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.11.2016
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення розміщено
на сторінці

228 (2482) "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку"

29.11.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.elvorti.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.11.2016
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
або припинено
дії
повноваження)
1

24.11.2016

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

2

3

4

5

6

припинено
повноваження

директор з
економiки
та фiнансiв член
правлiння

Дiденко Людмила
Станiславiвна

ЕА 391943
09.01.1998 Кiровський РВ УМВС України в
Кiровоградськiй областi

0

Зміст інформації:
24.11.2016 року рiшенням наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради вiд 24.11.2016 р. №32) у зв"язку з закiнченням термiну
повноважень члена правлiння прийнято рiшення про переобрання директора з економiки та фiнансiв Дiденко Людмили Станiславiвни (паспорт
ЕА 391943 видан 09.01.98 Кiровський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi) членом правлiння ПАТ «Ельвортi» (перебувала членом
правлiння з 22.10.2013, посаду директора з економiки та фiнансiв обiймає з 01.10.13р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

24.11.2016

призначено

директор з
економiки
та фiнансiв член
правлiння

Дiденко Людмила
Станiславiвна

ЕА 391943
10.01.1998 Кiровський РВ УМВС України в
Кiровоградськiй областi

0

Зміст інформації:
24.11.2016 року рiшенням наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради вiд 24.11.2016 р. №32) у зв"язку з закiнченням термiну
повноважень члена правлiння прийнято рiшення про переобрання директора з економiки та фiнансiв Дiденко Людмили Станiславiвни (паспорт
ЕА 391943 виданий 09.01.98 Кiровський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi) членом правлiння ПАТ «Ельвортi». Термiн на який
призначено: невизначений строк. Протягом останнiх п‘яти рокiв обiймала наступнi посади: фiнансовий директор ПАТ "Гiдросила", перший
заступник голови правлiння-генерального директора ПАТ "Червона зiрка" та працює на посадi директора з економiки та фiнансiв ПАТ

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
частки в
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
капіталі
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
емітента (у
юридичної особи
відсотках)
4

5

6

"Ельвортi".
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
24.11.2016

призначено

технiчний
директор член
правлiння

Придан Юрiй Iванович

ЕА 800424
08.12.2000 Кiровським РВ УМВС України в
Кiровоградськiй област

0.000055

Зміст інформації:
24.11.2016 року рiшенням наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради вiд 24.11.2016 р. №32) у зв"язку зi збiльшенням кiлькiсного
складу Правлiння прийнято рiшення про призначення технiчного директора Придана Юрiя Iвановича (паспорт серiї ЕА 800424 виданий
08.12.2000р. Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi) членом правлiння ПАТ «Ельвортi». Термiн на який призначено:
невизначений строк. Протягом останнiх п‘яти рокiв обiймав наступнi посади: з 01.06.11р. по 01.06.14р. заступник директора продуктової
команди з пiдготовки виробництва ПК ПСВ, з 02.06.14р. по теперiшнiй час технiчний директор ПАТ "Ельвортi".
Володiє 105 шт акцiй, що складає 0,000055% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини.

