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.
Ключников Михайло
Миколайович

Голова Правлiння
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.02.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
07400, м.Бровари, б-р Незалежностi, 53
4. Код за ЄДРПОУ
00203594
5. Міжміський код та телефон, факс
04594/50242 04594/66309
6. Електронна поштова адреса
zatbzp@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.02.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

42 Вiдомостi НКЦПФР

02.03.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.bzp.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.02.2017
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

28.02.2017

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)

2

3

4

звільнено

Член
правлiння комерцiйний
директор

Бельський Богдан
Едуардович

5

6

0

Зміст інформації:
Член правлiння - комерцiйний директор Бельський Богдан Едуардович. Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
Акцiями товариства не володiє. Термiн перебування на посадi – 1 рiк 10 мiсяцiв. Дата прийняття рiшення про звiльнення 28.02.2017р.
Повноваження особи припинено рiшенням Наглядової ради (Протокол б/н вiд 28.02.2017р.) у зв'язку зi звiльненням за власним бажанням.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
28.02.2017

обрано

Член
правлiння юрист

Ленчицька Людмила
Анатолiївна

0

Зміст інформації:
Член правлiння - юрист Ленчицька Людмила Анатолiївна. Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями
товариства не володiє. Термiн обрання посадової особи на 1 рiк 28 днiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:
16.03.2015 по теперiшнiй час - юрист ПАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС, 01.04.2013-10.03.2015 юристконсульт ТОВ «БК»ДiамантКиїв», 17.01.2011-29.12.2012 начальник вiддiлу по роботi з територiальною органiзацiєю ПО"Рiдна Вiтчизна" . Обрано рiшенням Наглядової
ради (Протокол б/н вiд 28.02.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу обрано у зв’язку з звiльненням
члена правiння Бельського Богдана Едуардовича.

