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^  » г к е і  'ч

• Емітенти {
« • КІФ/ПІФ

• Біржі !
•  Торговці І
•  Управителі ІП |

•  Рейтингові агентства І
; •  Емітенти - нерезиденти та Міжнародні фінансові організаттії

• Проспекти емісій ■

• Власники великих пакетів акцій
•  Повідомлення згідно ст.47,64 Закону України "Про акціонерні товариства"

*.• Біржовий курс
• АРІ доступу до відкритих даних
• Інформація

• Особистий кабінет
• Вийти

Введіть текст для пошук

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.

*•

І енеральний директор
Грабовський Микола 

Дмитрович
Л

(посада) (підпис)
(прізвище та ініціали 

керівника)

16.07.2018
М.П. (дата)

Особлива інформація емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД
емітента ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ"
2. Ррганізаційно-правова 
форма емітента

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента 65098 Одеса Застава-2. вулиця Привозна, 1 •
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4. Код за ЄДРПОУ
5. М іжміський код та телефон, 
факс

6. Електронна поштова адреса

7. Вид особливої інформації

00383708

0487373131 0487373133 

гауосІсНр т@д та  11. со т

В ідомості про зміну складу посадових осіб емітента

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

2. Повідомлення
(дата)

о обліковано у

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці

(номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата)

в мережі Інтернет

(адреса сторінки) . | (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітент*
і

Iі*

Дата
вчинення 

* ...дп

Зміни
(призначено

або
звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної 

особи

Паспортні дані фізичної 
особи або

ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ юридичної 

особи

Володіє 
часткою в 
статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках)

1 2  3 4

16.07.2018
припинено

повноваження

член
Наглядової

ради
Сімхович Наум

5 6

0

Зміст інформації:
Рішенням від 09 липня 2018 року одноосібного акціонера ПрДТ «Завод 
Чорноморполіграфметал» - товариства з обмеженою відповідальністю «СДС ЛТД» внесені 
зм^ни у складі посадових осіб емітента, яким припинені повноваження членів Наглядової 
ради та призначено новий склад Наглядової ради у кількості 31 (трьох) осіб. Член Наглядової 
рг Ди, повноваження якого припинені, Сімхович Наум, згоди на розкриття паспортних даних 
н<! надано, повноваження члена Наглядової ради припинені, чдстка у статутному капіталі 
Емітента відсутня, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді 
ч єна Наглядової ради перебував понад 10 років; !

член Тимофієнко '
16.07.2018 пРипинено Наглядової Віктор 0

повноваження _
ради Валентинович

Зміст інформації:
Рішенням від 09 липня 2018 року одноосібного акціонера ПрДТ «Завод 
Чорноморполіграфметал» - товариства з обмеженою відповідальністю «СДС ЛТД» внесені 
зміни у складі посадових осіб емітента, яким припинені повноваження членів Наглядової



■

Дата
вчинення

•••
Д ії

Зміни
(призначено

або
звільнено)

1 2

Посада

З

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної 

особи

Паспортні дані фізичної 
особи або

ідені|ифікаційний код 
за ЄДРПОУ юридичної 

особи

Володіє 
часткою в 
статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках)

4 5 6
ради старого складу, скорочена чисельність Наглядової ради до 3-х членів. Прізвище, ім 'я та 
по батькові члена Наглядової ради, повноваження якого припинені, Тимофієнко Віктор 
Валентинович, згоди на розкриття паспортних даних не надано, повноваження члена 
Ш їлядової ради припинені, частка у статутному капіталі Емітента відсутня, непогашеної 
с} димості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради 
перебував понад 10 років;

, о припинено тт .. Літвш Дмитро ; „
1е.07.2018 Наглядової ^  ’ 0повноваження Олександрович

ради
Зміст інформації:

Рішенням від 09 липня 2018 року одноосібного акціонера ПрАТ «Завод 
Чорноморполіграфметал» - товариства з обмеженою відповідальністю «СДС ЛТД» внесені 
зм ін и  у складі посадових осіб емітента, яким припинені повноваження членів Наглядової 
ради старого складу, скорочена чисельність Наглядової ради до 3-х членів та призначено 
новий склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб. Прізвище, ім 'я та по батькові члена 
Наглядової ради, повноваження якого припинені, Літвін Дмитро Олександрович, згоди на 
розкриття паспортних даних не надано, повноваження члена Наглядової ради припинені, 
частка у статутному капіталі Емітента відсутня, непогашеної судимості за корисливі та 
п< юадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради перебував понад 10 років;

і о припинено тт .. Літвак Наталя АІО.07.2018 * Наглядової ' . 0
повноваження Борисівна

ради
Зміст інформації:

Рішенням від 09 липня 2018 року одноосібного акціонера ПрАТ «Завод 
Чорноморполіграфметал» - товариства з обмеженою відповідальністю «СДС ЛТД» внесені 
зміни у складі посадових осіб емітента, яким припинені повноваження членів Наглядової 
ради старого складу, скорочена чисельність Наглядової ради до 3-х членів та призначено 
новий склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб. Прізвище, ім 'я та по батькові члена 
Наглядової ради, повноваження якого припинені, Літвак Наталя Борисівна, згоди на 
розкриття паспортних даних не надано, повноваження члена Наглядової ради припинені, 
ч^етка у статутному капіталі Емітента відсутня, непогашеної судимості за корисливі та 
п< /садові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради перебувала понад Ю років;

* член Шендееровський
1<і.07;2018 пРи ш ш ен о  Наглядової Валерій 0

повноваження
ради Юршович

Зміст інформації:
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Д а т а

в< іинення
І •••ди

Зміни
(призначено

або
звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

ф і з и ч н о ї  о с о б и  

або повне 
найменування 

юридичної 
особи

!
Паспортні дані фізичної 

і особи або
ідентифікаційний код 

за ЄД(РПОУ юридичної 
особи

Володіє 
часткою в 
статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках)

1 2  3  4 5 6
Рішенням від 09 липня 2018 року одноосібного акціонера ПрАТ «Завод 
Чорноморполіграфметал» - товариства з обмеженою відповідарьністю «СДС ЛТД» внесені 
зміни у складі посадових осіб емітента, яким припинені повноваження членів Наглядової 
ради старого складу, скорочена чисельність Наглядової ради д о 3-х членів та призначено 
новий склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб. Прізвиеа, ім 'я та по батькові члена 
Наглядової ради, повноваження якого припинені, Шендеровський Валерій Юрійович, згоди 
на розкриття паспортних даних не надано, повноваження члена Наглядової ради припинені, 
чаЬтка у статутному капіталі Емітента відсутня, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. !

член
її».07.2018 призначено Наглядової СімховичНаум 0

ради
Зміст інформації: !

Рішенням від 09 липня 2018 року одноосібного акціонера ПрАТ «Завод 
Чорноморполіграфметал» - товариства з обмеженою відповідальністю «СДС ЛТД» внесені 
зміни у складі посадових осіб емітента, яким припинені повноіваження членів Наглядової 
ради старого складу, скорочена чисельність Наглядової ради до 3-х членів та призначено 
новий склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб. До складу Наглядової ради терміном 
на 3 роки відповідно до Закону призначений Сімхович Наум, згоди на розкриття паспортних 

, даних не надано, частка у статутному капіталі Емітента відсутня, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п ’ять років обіймав посаду голови 
Наглядової ради Емітента. Є учасником ТОВ «СДС ЛТД», одноосібного акціонера Емітента, з 
Чс сткоюу статутному капіталі в розмірі 70%.

10.07.2018 0
член

призначено Наглядової Сімхович Леонід 
ради

Зміст інформації:
Рішенням від 09 липня 2018 року одноосібного акціонера ПрАТ «Завод 
Чорноморполіграфметал» - товариства з обмеженою відповідаріьністю «СДС ЛТД» внесені 
зміни у складі посадових осіб емітента, яким припинені повноіваження членів Наглядової 
ради старого складу, скорочена чисельність Наглядової ради до 3-х членів та призначено 
новий склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб. До сютаду Наглядової ради терміном 
на 3 роки відповідно до Закону призначений Сімхович Леонід, згоди на розкриття паспортних 
даних не надано, частка у статутному капіталі Емітента відсугая, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п ’ять років не обіймав посад. Є 
у1 асником ТОВ «СДС ЛТД», одноосібного акціонера Емітента!, з часткою у статутному 
ш піталі в розмірі 30%.

член
1 Г пп о т о  ЛітвакНаталя
ІО.07.2018 призначено Наглядової Борисівна



Дата
вчинення

Дії
»•

Зміни
(призначено

або
звільнено)

Посада

З
ради

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної 

особи 
4

Паспортні дані фізичної 
особи або

іденіифікаційний код 
за ЄДРПОУ юридичної 

і особи

Володіє 
часткою в 
статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках)

Зміст інформації: І
Рішенням від 09 липня 2018 року одноосібного акціонера ПрАТ «Завод 
Чорноморполіграфметал» - товариства з обмеженою відповідальністю «СДС ЛТД» внесені 
зміни у складі посадових осіб емітента, яким припинені повноваження членів Наглядової 
ради старого складу, скорочена чисельність Наглядової ради до 3-х членів та призначено 
новий склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб. Членом Наглядової ради призначено 
терміном ва 3 роки Літвак Наталя Борисівна, згоди на розкритр паспортних даних не надано, 
частка у статутному капіталі Емітента відсутня, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Понад 10 років перебувала на посаді 
Емітента.

И .07.2018
припинено

повноваження

член
Ревізійної

комісіїї

Мізюк Світлана 
Анатоліївна

члена Наглядової ради

0

Зміст інформації: |
Р шенням від 09 липня 2018 року одноосібного акціонера ПрАТ «Завод 
Чорноморполіграфметал» - товариства з обмеженою відповідарьністю «СДС ЛТД» внесені 
зміни у складі посадових осіб емітента, яким припинені повно|важення членів Ревізійної 
комісії, скасована Ревізійна комісію, як орган Товариства, здійснення перевірки річної 
звітності, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства покладена на 
незалежного аудитора. Припинені повноваження члена Ревізійної комісії Мізюк Світлани 
Анатоліївни, згоди на розкриття паспортних даних не надано, повноваження члена Ревізійної 
комісії припинені, частка у статутному капіталі Емітента відсутня, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала понад 5 
рейсів;

член Грабовський
Ревізійної Микола 0

комісії Дмитрович
Зміст інформації:

Рлпенням від 09 липня 2018 року одноосібного акціонера ПрДТ «Завод 
Чорноморполіграфметал» - товариства з обмеженою відповідаіпьністю «СДС ЛТД» внесені 
зміни у складі посадових осіб емітента, яким припинені повнрваження членів Ревізійної 
комісії, скасована Ревізійна комісія, як орган Товариства, здійснення перевірки річної 
звітності, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства покладено на 
незалежного аудитора. Грабовський Микола Дмитрович, згоди на розкриття паспортних 
даних не надано, повноваження члена Ревізійної комісії припинені, частка у статутному 
капіталі Емітента відсутня, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
На посаді члена Ревізійної комісії перебував понад 10 років;

10.07.2018
припинено

повноваження



а

Дата
вчинення

ДІЇ

Зміни
(призначено

або
звільнено)

Посада

1 2  3

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної 

особи

Паспортні дані фізичної 
особи або

іденіифікаційний код 
за ЄДРПОУ юридичної 

особи
ІІ

Володіє 
часткою в 
статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках)

4 5 6

16.07.2018 пР ™ ено 
повноваження

член
Ревізійної

комісії

Лічікакі Любов 
Іванівна

г Зміст інформації:

0

Рішенням від 09 липня 2018 року одноосібного акціонера ПрАТ «Завод 
Ч трноморполіграфметал» - товариства з обмеженою відповідальністю «СДС ЛТД» внесені 
зміни у складі посадових осіб емітента, яким припинені повноваження членів Ревізійної 
комісії,скасована Ревізійна комісія, як орган Товариства,здійснення перевірки річної звітності, 
р зультатів фінансово-господарської діяльності Товариства покладено на незалежного 
аудитора. Лічікакі Любов Іванівна, згоди на розкриття паспортних даних не надано, 
повноваження члена Ревізійної комісії припинені, частка у статутному капіталі Емітента 
відсутня, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена 
Ревізійної комісії перебувала понад 10 років .
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