
Титульний аркуш Повідомлення 

 
 т.в.о. Голови правлiння                          Стебко Юрiй Борисович

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

 
М.П. 

 
   03.05.2017   

         (дата) 
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» 
    Організаційно-правова форма емітента
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента д/н
    Місцезнаходження емітента 
     Поштовий індекс 42004
     Населений пункт Сумська область, мiсто Ромни
     Вулиця, будинок вул. Полтавська, 170 
     Міжміський код, телефон та факс (05448) 7-90-59 , (05448) 7-90-59
     Електронна поштова адреса romnadra@mail.ru 
 
2. Про розмiщення Повiдомлення 
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 03.05.2017
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому 
опубліковано Повідомлення 

Вiдомостi НКЦПФР 

     Номер офіційного друкованого видання, в якому 
опубліковано Повідомлення 

№82

     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в 
якому опубліковано Повідомлення 

03.05.2017

     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
Повідомлення 

www.nadra.pat.ua 

     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі 
Інтернет 

03.05.2017

 

 

 

  



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.

т.в.о. Голови 
правлiння 

(посада) 

  

  

(підпис) 

М.П. 

Стебко Юрiй Борисович 

(прізвище та ініціали 
керівника) 

  

    03.05.2017 

(дата) 

 

 

Особлива інформація емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД 
ТУТКОВСЬКОГО» 

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 42004, Сумська область, мiсто Ромни, вул. Полтавська, 
170 

4. Код за ЄДРПОУ 01431386 

5. Міжміський код та телефон, 
факс 

(05448) 7-90-59 , (05448) 7-90-59 

6. Електронна поштова адреса romnadra@mail.ru 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 03.05.2017 

2. Повідомлення опубліковано у*

№82, Вiдомостi НКЦПФР 03.05.2017 

 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

www.nadra.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 03.05.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії. 

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 
від 16.12.2014} 



ВІДОМОСТІ 

про зміну типу акціонерного товариства 

N 
з/п 

Дата 
вчинення дії 

Повне найменування 
акціонерного товариства до 

зміни

Повне найменування 
акціонерного товариства після 

зміни 

1 2 3 4 
1 03.05.2017 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЗАВОД 
ТУТКОВСЬКОГО» 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД 
ТУТКОВСЬКОГО» 

Зміст інформації: 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 25.04.2017 р. (Протокол 
№1/2017 вiд 25.04.2017 р.) прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства. Дата 
державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в 
ЄДР: 03.05.2017 р. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО". Повне найменування акцiонерного 
товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО".

 


