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.
Романовська Наталiя
Олександрiвна

Директор
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

20.04.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвська швейна фабрика "Елегант"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
14017, Чернiгiв, проспект Перемоги, буд.41
4. Код за ЄДРПОУ
05502634
5. Міжміський код та телефон, факс
(0462) 65-39-30 (0462) 65-39-50
6. Електронна поштова адреса
na@elegant-cg.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

http://elegant-cg.com.ua/
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет 21.04.2017
(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

20.04.2017

припинено
повноваження

Ревiзор

Петрик Ганна Олексiївна

НК 750541
13.12.1999 Деснянський ВМ УМВС України в
Чернiгiвськiй областi

13.42

Зміст інформації:
20.04.2017р. Рiшеням загальних зборiв ПрАТ "ЧШФ "Елегант", було прийнято рiшення про припинення повноважень Ревiзора товаристваз в
зв’язку з закiнченням темiну повноважень. Петрик Ганна Олексiївна перебувала на посадi з 25.04.2014р., непогашена судимiсть за корисливi
та посадовi злочини вiдсутня, володє часткою в статутному капiталi товариства у розмiрi 13,42%.
20.04.2017

набуто
повноважень

Ревiзор

Петрик Ганна Олексiївна

НК 750541
13.12.1999 Деснянський ВМ УМВС України в
Чернiгiвськiй областi

13.42

Зміст інформації:
20.04.2017р. рiшеням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЧШФ "Елегант" було обрано Петрик Ганну Олексiївну на посаду Ревiзора
термiном на 3 роки в зв'язку з припиненям повноважень попереднього ревiзора. Петрик Ганна Олексiївна володє часткою в статутному
капiталi товариства у розмiрi 13,42%, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом останiх п'яти рокiв обiймала
посаду Ревiзора та Начальника планово-розрахункового вiддiлу на ПрАТ "ЧШФ "Еллегант".

