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

Чорнiй Богдан Амбросiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

13.09.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПIЛЛЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
46008, м.Тернопiль, вул. Бiлецька, 33
4. Код за ЄДРПОУ
00374574
5. Міжміський код та телефон, факс
0352259659 0352259659
6. Електронна поштова адреса
opillia@reyestr.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.09.2018
(дата)

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

№ 177 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв i фондового ринку"

17.09.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.opillia.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

17.09.2018
(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)

5

6

1

2

3

4

07.05.2018

звільнено

Головний
бухгалтер

Ковальчук Свiтлана
Володимирiвна

0

Зміст інформації:
Посадова особа Головний бухгалтер Ковальчук Свiтлана Володимирiвна (паспорт серiї МС №083951, виданий 04.09.1996 Кременецький РВ
УМВС України в Тернопiльськiй областi) звiльнена з посади 07.05.2018 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента;
розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа
перебувала 4 роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Виконавчий
орган Товариства, причина прийняття цього рiшення: подана заява про звiльнення; пiдстави: Наказ №2-к вiд 07.05.2018р.
07.05.2018

призначено

Головний
бухгалтер

Присяжна Марiя Iванiвна

0.0024

Зміст інформації:
Посадова особа Головний бухгалтер Присяжна Марiя Iванiвна (паспорт серiї МС №250866, виданий 15.01.1998 Тернопiльський МУ УМВС
України в Тернопiльськiй областi) призначена на посаду 08.05.2018 р.; володiє 90 акцiями, що складає 0,0024% статутного капiталу емiтента;
розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 22,50 грн.; посади, якi
особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ "Пивоварня "Опiлля" - головний бухгалтер; непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково. Орган, що прийняв рiшення про призначення - Виконавчий орган
Товариства, причина прийняття цього рiшення: звiльнення попередника, подана заява про прийняття на роботу; пiдстави: Наказ №2-к вiд
07.05.2018р.

