Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)
 
 
23.04.2020
 
 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
 
 
№
2304/20
 
 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
 
 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
 
 
Голова правлiння
 
 
 
Хоронько Володимир Олексiйович
(посада)
 
(підпис)
 
(прізвище та ініціали керівника)
 
 
 
 
 
 
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
 
I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента
 
Приватне акцiонерне товариство "Олександрiвський райагрохiм"
 
2. Організаційно-правова форма
 
Приватне акціонерне товариство
 
3. Місцезнаходження
 
Донецька, 84000, смт.Олександрiвка, вул.Миру, б.24
 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
 
05488265
 
5. Міжміський код та телефон, факс
 
(06269) 2-11-24, д/н
 
6. Адреса електронної пошти
 
raiagrohim1995@ukr.net
 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
 
Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА
 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
 
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті
 
05488265.smida.gov.ua
 
23.04.2020
учасника фондового ринку
 
(адреса сторінки)
 
(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано 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)
1
2
3
4
5
6
23.04.2020
Припинено повноваження
Голова наглядової ради
Мальцева Наталя Костянтинiвна
д/н
3,618200
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від  23.04.2020р. припинено повноваження Голови наглядової ради  Мальцевої Наталії Констянтинівни,  паспорт ВС 091365 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області  29.12.1999 р. Мальцевій Н.К. належить 38861 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 3,6182% статутного капіталу Товариства. Перебувала на посаді Голови наглядової ради протягом 3 років. Непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини не має
23.04.2020
Припинено повноваження
Член наглядової ради
Чеботарьова Олена Олександрівна
д/н
0,000000
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від  23.04.2020р. припинено повноваження члена наглядової ради Чеботарьової Олени Олександрівни, паспорт ВА 760832 виданий Олександрівським РВ ГУМВС України в Донецькій області  17.09.1997р., яка не є акціонером товариства. Перебувала на посаді члена наглядової ради протягом 3 років. Непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини не має.
23.04.2020
Звільнено
Член наглядової ради
Нємченко  Ольга Іванівна
д/н
0,000000
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 23.04.2020р. звільнено з посади члена наглядової ради Нємченко  Ольги Іванівни, паспорт ВА 057616  виданий Олександрівським РВ ГУМВС України в Донецькій області  09.12.1995 р., яка не є акціонером товариства. Перебувала на посаді члена наглядової ради протягом 3 років. Непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини не має.
23.04.2020
Обрано
Голова наглядової ради
Мальцева Наталя Костянтинiвна
д/н
3,618200
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від  23.04.2020р. обрано на наступний термін  Голову наглядової ради  Мальцеву Наталію Констянтинівну,  паспорт ВС 091365 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області  29.12.1999 р. Мальцевій Н.К. належить 38861 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 3,6182% статутного капіталу Товариства.  Термін дії повноважень 3 роки. На даний момент не є працівником товариства у зв'язку з виходом на пенсію. Непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини не має.
23.04.2020
Обрано
Член наглядової ради 
Чеботарьова Олена Олександрівна
д/н
0,000000
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від  23.04.2020р. обрано на наступний термін члена наглядової ради Чеботарьову Олену Олександрівну, паспорт ВА 760832 виданий Олександрівським РВ ГУМВС України в Донецькій області  17.09.1997р., яка не є акціонером товариства. Термін повноважень 3 роки. Протягом останніх 5 років займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Олександрівський Райагрохім". Непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини не має.
23.04.2020
Призначено
Член наглядової ради 
Медведченко Тамара Олександрівна
д/н
0,000000
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від  23.04.2020р. призначено на посаду члена наглядової ради Медведченко Тамару Олександрівну, яка не є акціонером товариства. Посадова особа не давала згоди з оприлюднення її паспортних даних. Термін повноважень 3 роки. Посади, які  займала протягом останніх 5 років: ТОВ "Олександрівка-Агро" - обліковець; Олександрівська селищна рада - оператор компьютерного набору, діловод; ПрАТ "Олександрівський Райагрохім" - бухгалтер другої категорії; ТОВ "Олександрівка - Агро" - комірник відділу експлуатації машинно - тракторного парку; ПрАТ "Олександрівський Райагрохім" - бухгалтер другої  категорії. Непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX



