
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

(Повідомлення АТ «Альцест» про зміну складу посадових осіб емітента) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ" 

2. Код за ЄДРПОУ 21547168 

3. Місцезнаходження 
08130, село Петропавлiвська Борщагiвка, 

вул. Петропавлiвська, будинок 4 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 3714020 (044) 3714020 

5. Електронна поштова адреса nataliya_gresko@altsest.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

http://altsest.com 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 03.08.2015 року (Протокол загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 03.08.2015 року), було прийняте рiшення звiльнити (затвердити 

звiльнення) Романової Н.В. (згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надано) з 

посади головного бухгалтера Товариства за власним бажанням на пiдставi ст. 38 КЗпПУ 

та заяви про звiльнення з 07 серпня 2015 року (останнiм робочим днем вважати 07 серпня 

2015 року).  

Романова Н.В. перебувала на посадi головного бухгалтера АТ "Альцест" 6 рокiв 10 

мiсяцiв та 6 днiв. Романовiй Н.В. не належить частка у Статутному капiталi Товариства.У 

Романової Н.В. вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 03.08.2015 року (Протокол загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 03.08.2015 року), було прийняте рiшення про призначення 

(затвредити призначення) на посаду головного бухгалтера АТ "Альцест" Бондаренко О.О. 

(згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надано) починаючи з 08 серпня 2015 

року строком на 6 (шiсть) мiсяцiв. 

Бондаренко О.О. з 30.03.2012 року прийнята на посаду бухгалтера з валютних операцiй 

АТ "Альцест". З 03.12.2014 року переведена на посаду заступника головного бухгалтера 

АТ "Альцест".Бондаренко О.О. не належить частка у Статутному капiталi Товариства. У 

Бондаренко О.О. вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Лисов Дмитро Володимирович 

Генеральний Директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 



  
М.П. 

 

03.08.2015 

(дата) 

  

 


