Додаток 14
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публічне акцiонерне товариство "Волноваський комбiнат
хлiбопродуктiв"
Публічне акцiонерне товариство
00957376
Донецька область, м. Волноваха, вул. 100 років Червоного
Хреста, 2
(06244) 4-95-18
VKHP@YANDEX.RU

1.2. Організаційно-правова форма емітента
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітента
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
1.6. Електронна поштова адреса емітента
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації
1.8. Вид особливої інформації

www.vkhp.pat.ua
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Посадова особа виконуюча обов’язки директора за сумісництвом Губка Свiтлана Павлiвна (паспорт: серiя ВВ номер
299072 виданий Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй областi 06.02.1998 р.) звiльнена за згодою сторін
14.03.2012 р. згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "Волноваський КХП" № б/н вiд 14.03.2012 р., наказу по
особовому складу № 70 від 14.03.2012 р. та поданої заяви. Перебувала на посадi з 29.12.2011 р.
Часткою в статутному капіталі та акціями Товариства не володіє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа директор Грибовод Юлія Володимирівна (паспорт: серiя ВС номер 431692 виданий Петровським РВ
ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 01.11.2000 р.) призначена 14.03.2012 р.(виконання обов’язків директора з
15.03.2012р.) згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "Волноваський КХП" № б/н вiд 14.03.2012 р., наказу по
особовому складу № 71 від 15.03.2012 р. та поданої заяви. Iншi посади, якi займала: робітник, обробник, технолог,
лаборант, ТОВ «Донецький комбінат заморожених продуктів» - технолог, начальник виробництва виробничої площадки,
виконавчий директор.
Часткою в статутному капіталі та акціями Товариства не володіє.
Призначений на строк 1 рік.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Грибовод Юлія Вололдимірівна.
М.П.

