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.
Голова Правління
(посада)

Ключников Михайло Миколайович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

03.02.2014
(дата)
М.П.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС"

1.2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження

07400, м.Бровари, б-р Незалежності, 53

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00203594

1.5. Міжміський код та телефон, факс

(04594) 50-242, 92-186

1.6. Електронна поштова адреса

marketing@bzp.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин
2.2. Повідомлення опубліковано
у
2.3. Повідомлення розміщено на
сторінці

21, Бюлетень. Цінні папери України
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
bzp.com.ua.
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

03.02.2014
(дата)

03.02.201
4
(дата)
04.02.201
4
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата прийняття
рішення

Зміни (призначено
або звільнено)

1
2
31.01.2014 Звільнено

Посада *

3
Голова правління

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
4
Кушнір Богдан Ярославович

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)** або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
5
СК, 883005, 18.06.1998,
Броварським МВГУ МВС
України в Київській області

Володіє часткою у
статутному капіталі
емітента (у
відсотках)
6
0,002000

Зміст інформації:
Звільнено рішенням засідання Наглядової ради (уповноважений орган):
Голова правління - Кушнір Богдан Ярославович (П: СК №883005, виданий Броварським МВГУ МВС України в Київській області, 18.06.1998р.), володіє 47 шт.
простими іменними акціями (частка - 0,002136%). Посадова особа перебувала на посаді 13 років і 10 місяців. Дата прийняття рішення про звільнення: 31.01.2014р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв відповідне рішення - Наглядова рада товариства. Підстава звільнення: рішення Наглядової ради ПАТ "БРОВАРСЬКИЙ
ЗАВОД ПЛАСТМАС" від 31.01.2014р. (Протокол б/н від 31.01.2014р.)
Посадові особи судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.
31.01.2014 Призначено
Голова правління
Ключников Михайло
СО, 109324, 04.03.1999,
0,000000
Миколайович
Дніпровським РУ ГУ МВС
України в м. Києві
Зміст інформації:
Призначено рішенням засідання Наглядової ради (уповноважений орган):
Голова правління - Ключников Михайло Миколайович (П: СО №109324, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві, 04.03.1999р.), акціями товариства не
володіє. Термін призначення посадової особи - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ "Лайн Сек'юрітіз" - Генеральний директор, ТОВ
"Лайн Сек'юрітіз" - директор; ПрАТ "ФК "Автоальянс інвест" - Віце-Президент, Керівник фронт-офісу; ТОВ "Директ Фінанс" - Голова Товариства. Дата прийняття
рішення про призначення: 31.01.2014р. Назва уповноваженого органу, що прийняв відповідне рішення - Наглядова рада товариства. Підстава призначення: рішення
Наглядової ради ПАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС" від 31.01.2014р. (Протокол б/н від 31.01.2014р.)
Посадові особи судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

