Титульний аркуш Повідомлення
Голова правлiння

Рибак Володимир Iванович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

17.07.2013
(дата)

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента
Організаційно-правова форма емітента
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
Місцезнаходження емітента
Поштовий індекс
Населений пункт
Вулиця, будинок
Міжміський код, телефон та факс
Електронна поштова адреса

Публiчне акцiонерне товариство "ЗАВОД
ТУТКОВСЬКОГО"
д/н
42004
Сумська обл., м. Ромни
вул. Полтавська, буд. 170
(05448) 78599, 79059
geoteh@sm.ukrtel.net

2. Про розмiщення Повiдомлення
Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин
15.07.2013
Найменування офіційного друкованого видання, в "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
якому опубліковано Повідомлення
паперiв та фондового ринку"
Номер офіційного друкованого видання, в якому 130
опубліковано Повідомлення
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, 16.07.2013
в якому опубліковано Повідомлення
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій
nadra.pat.ua
розміщено Повідомлення
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в
17.07.2013
мережі Інтернет

Титульний аркуш Повідомлення
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що
подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Рибак Володимир
Iванович

Голова правлiння
(посада)

(підпис)
М.П.

(прізвище та ініціали
керівника)

17.07.2013
(дата)

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ЗАВОД
ТУТКОВСЬКОГО"

1.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження

42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, буд.
170

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01431386
1.5. Міжміський код та телефон, факс (05448) 78599, 79059
1.6. Електронна поштова адреса

geoteh@sm.ukrtel.net

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

15.07.2013

2.2. Повідомлення опубліковано у
130, "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку"

2.3. Повідомлення розміщено на
сторінці

nadra.pat.ua
(адреса сторінки)

16.07.2013

в мережі Інтернет 17.07.2013
(дата)

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N
1482 від 20.10.2011 )

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Паспортні дані
Прізвище, і'мя, фізичної особи
Володіє
по батькові
(серія, номер,
Зміни
часткою у
Дата
фізичної особи
дата видачі,
(призначено
статутному
прийняття
Посада*
або повне
орган, який
чи
капіталі
рішення
найменування
видав)** або
звільнено)
емітента (у
юридичної
ідентифікаційний
відсотках)
особи
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
1
2
3
4
5
6
д/н

Звільнено

Член
Оксюта Анатолiй
правлiння Борисович

д/н, д/н, д/н

0

Зміст інформації:
Член правлiння Оксюта Анатолiй Борисович (згоди фiзичної особи на розкриття паспортних
даних не надано) звiльнений згiдно рiшення Наглядової ради Товариства вiд 12.07.2013 року.
Посадова особа перебувала на посадi з 16.05.2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )

