Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ
ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 14309572
3. Місцезнаходження: 18000 Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, м.Черкаси, вул. 30 рокiв
Перемоги, буд. 5/1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0(472) 66-28-79, 66-35-54
5. Електронна поштова адреса: 14309572@afr.com.ua, priborzavod@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: pribor.ck.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням наглядової ради ПАТ "ЧПЗ" (Протокол № 8/2016 від 15.09.2016 року) припинено
повноваження Голови правління ПАТ "ЧПЗ" Стороженка Юрія Олександровича. Особа не
надала згоду на розкриття паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: заява
Стороженка Ю.О., рішення наглядової ради ПАТ "ЧПЗ" (Протокол № 8/2016 від 15.09.2016
року) про припинення повноважень голови правління. Посадова особа не володіє акціями
товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,00 % від статутного капіталу товариства.
Особа перебувала на посаді голови правління ПАТ "ЧПЗ" з 17.02.2016 року по 15.09.2016 року
(6 місяців 29 днів). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.
У зв'язку з припиненням повноважень Голови правління ПАТ "ЧПЗ" рішенням наглядової ради
ПАТ "ЧПЗ" (Протокол №8/2016 від 15.09.2016 року) обрано Головою правління ПАТ "ЧПЗ"
Колесника Андрія Валерійовича. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа
обрана на посаду на невизначений термін. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір
пакета акцій, який належить особі 0,00 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: міський голова міста Сміла Черкаської обл.,
директор з інвестицій ТОВ "Торговий дім "Чарівниця" м. Черкаси, директор з логістики ПАТ
"Ватутінський хлібокомбінат" Черкаська обл.,
голова Смілянської районної державної
адміністрації Черкаської обл. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління Колесник Андрій Валерійович 16.09.2016

