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.
Голова правлiння
(посада)

Кошовець Микола Володимирович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП
06.12.2012
(дата)

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження
93409 Україна, Луганська обл.,м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардiйський , буд. 32
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00206109
1.5. Міжміський код та телефон, факс
(06425) 2-85-20 (06452) 2-85-19
1.6. Електронна поштова адреса
fin@orghim.lg.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

06.12.2012
(дата)

236 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
2.2. Повідомлення
фондового ринку"
10.12.2012
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці
orghim.lg.ua
в мережі Інтернет 06.12.2012
(адреса сторінки)
(дата)
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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

1
06.12.2012

2
призначено

3
Заступник Голови правлiння

4
Голосов Сергiй Олександрович

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав) або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
5
ЕН 402961
26.02.2005 Сєвєродонецьким МВУ
МВС України в Луганськiй обл.

Володіє часткою у
статутному капіталі
емітента (у відсотках)
6
1,3889

Зміст інформації:
На пропозицiю Голови правлiння та згiдно Статуту пiдприємства, Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства "Сєвєродонецький ОРГХIМ" прийнято
рiшення (протокол №5 вiд 06.12.2012 р.) про обрання на посаду Заступника Голови правлiння товариства члена правлiння Голосова Сергiя Олександровича (паспорт серiя
ЕН №402961 виданий Сєвєродонецьким МВУ МВС України в Луганськiй обл. 26.02.2005 р.), строком на 3 роки. Посадова особа володiє 3 простими iменними
акцiями,що складає 1,3889% вiд статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: iнженер з виробництва
карбомiду у Сєвєродонецькому галузево-виробничому управлiннi тресту "ОРГХIМ"; механiк дiлянки з виробництва карбомiду, старший майстер, начальник установки,
iнженер по наладцi та випробуванням, ведучий iнженер по наладцi та випробуванням у Сєвєродонецькому галузево-виробничому управлiннi тресту
"ОРГМIНДОБРИВА"; заступник генерального директора ГIПМП "Сєвєродонецький ОРГХIМ"; директор з персоналу, директор з управлiння персоналом у ЗАТ
"Сєвєродонецький ОРГХIМ".
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