Південне територіальне управління Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України
54020, м.Миколаїв, вул. Чигрина,20

Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка" надає особливу
інформацію Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента від "25" березня 2013 р.

1. Паперова форма повідомлення.
2. Електронна форма повідомлення.

Директор
(посада)

МП

Дата

02.04.2013

___________

Пустовiт Вiра Олексiївна

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Додаток 15 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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.

Директор

Пустовiт Вiра Олексiївна

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

02.04.2013
Дата

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

Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка"

1.2. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

1.3. Місцезнаходження

25015 м.Кiровоград вул.Євгена Маланюка,2

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

05502700

1.5.Міжміський код та телефон, факс

0522-22-97-13 0522-22-97-13

1.6. Електронна поштова адреса

zoryanka@emitent.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

25.03.2013
Дата

2.2. Повідомлення
опубліковано у

56 Бюлетень Цiннi папери України

26.03.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

zoryanka.uaem.com.ua

25.03.2013

(адреса сторінки)

Дата

2.3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

Повідомлення прийнято :
( підпис )
Дата прийняття повідомлення

Реєстраційний номер

Примітки

Код за ЄДРПОУ 05502700
Складено на 25.03.2013

Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка"

( П.І.Б. працівника Комісії)

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав) або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному
капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.03.2013

Звільнено

Голова ревiзiйної комiсiї

Пустовiт Вiра Олесiївна

ЕА 627272 Кiровським РВ УМВС

0.002

України в Кiровоградськiй областi
22.01.1997
Зміст інформації:
Змiни в персональному складi службових осiб прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2013 року в зв'язку зi звiльненням голови та члена ревiзiйної комiсiї товариства.
Звiльнено: Голову ревiзiйної комiсiї - Пустовiт Вiра Олексiївна (паспорт серiя ЕА 627272, виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 22.01.1997 року); перебувала на посадi голови ревiзiйної комiсiї з
2003 року, володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0,0025%. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадовiа особа не має.
25.03.2013

Звільнено

Член ревiзiйної комiсiї

Романяк Микола Ярославович

ЕА 094790 Кiровоградським РВ

0.000

УМВС України в Кiровоградськiй
областi 29.05.1996
Зміст інформації:
Змiни в персональному складi службових осiб прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2013 року в зв'язку зi звiльненням голови та члена ревiзiйної комiсiї товариства.
Звiльнено: Члена ревiзiйної комiсiї - Романяк Микола Ярославович (паспорт серiя ЕА 094790, виданий Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 29.05.1996 року); перебував на посадi члена ревiзiйної
комiсiї з 2009 року, акцiями товариства не володiє. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадовiа особа не має.
25.03.2013

Призначено

Голова ревiзiйної комiсiї

Челнокова Тетяна Володимирiвна

ЕА 236653 Кiровським РВ УМВС

0.000

України в Кiровоградськiй областi
12.02.1997
Зміст інформації:
Змiни в персональному складi службових осiб прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2013 року в зв'язку зi звiльненням голови та члена ревiзiйної комiсiї товариства.
Обрано: Голову ревiзiйної комiсiї - Челнокова Тетяна Володимирiвна (паспорт серiя ЕА 236653, Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi вiд 12.02.1997 року); займає посаду начальника вiддiлу працi,
заробiтної плати та економiчного стимулювання ПАТ КШФ "Зорянка", обрана до 2016 року, акцiями не володiє. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадовiа особа не має.
25.03.2013

Призначено

Член ревiзiйної комiсiї

Юхименко Тетяна Венiамiнiвна

ЕА 626196 Кiровським РВ УМВС

0.000

України в Кiровоградськiй областi
27.02.1999
Зміст інформації:
Змiни в персональному складi службових осiб прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2013 року в зв'язку зi звiльненням голови та члена ревiзiйної комiсiї товариства.
Обрано: Члена ревiзiйної комiсiї - Юхименко Тетяна Венiамiнiвна (паспорт серiя ЕА 626196, Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл., вiд 27.02.1999 року); займає посаду iнженера з пiдготовки виробництва
ПАТ КШФ "Зорянка", обрана до 2016 року, володiє часткою в статутному капiталу - 0,024%. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадовiа особа не має.

Код за ЄДРПОУ 05502700
Складено на 25.03.2013

Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка"

