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

Протащук Сергiй Сергiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

20.09.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ
КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
68603, м.Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд. 300
4. Код за ЄДРПОУ
00278818
5. Міжміський код та телефон, факс
0484170587 0484170592
6. Електронна поштова адреса
fin@ckk.com.ua

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

21.09.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

№ 183 "Вiдомостi НКЦПФР"

25.09.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.ckk.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

21.09.2018
(дата)

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

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)

1

2

3

4

5

6

20.09.2018

припинено
повноваження

Виконуючий
обов'язки
головного
бухгалтера

Стеценко Свiтлана
Олександрiвна

КК 786989
Iзмаїльський МВ ГУМВС України в Одеськiй областi

0.0

Зміст інформації:
Згiдно приказу № 54 вiд 20.09.2018р. припинено повноваження посади виконуючий обов’язки головного бухгалтера з 20.09.2018р.:
1. Стеценко Свiтлана Олександрiвна, паспорт серiї КК 786989, виданий Iзмаїльським МВ ГУМВС України в Одеськiй областi 23.11.2001р.,
часткою в статутному капiталi не володiє, не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.09.2018

набуто
повноважень

Головний
бухгалтер

Стеценко Свiтлана
Олександрiвна

КК 786989
Iзмаїльський МВ ГУМВС України в Одеськiй обл

Зміст інформації:
Згiдно приказу № 54 вiд 20.09.2018р. набуто повноважень на посаду головного бухгалтера з 21.09.2018р.:
1. Стеценко Свiтлана Олександрiвна, паспорт серiї КК 786989, виданий Iзмаїльським МВ ГУМВС України в Одеськiй обл., часткою в
статутному капiталi не володiє, не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

0.0

