
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 

  

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03569120 

1.4. Місцезнаходження емітента 03039, м. Київ Саперно-Слобідська, 25 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 044 569-49-17, 044 569-49-18 

  

1.6. Електронна поштова адреса емітента bravhpp@bravhpp.kiev.ua 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 

http://emitent.tetra-studio.com/hpp 

  

1.8. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

2. Текст повідомлення 

Публічне акціонерне товариство "Харчопродпакування" повідомляє про зміни в складі Наглядової ради та Ревізійної комісії. 

В зв’язку з приведенням діяльності виборчих органів у відповідність до вимог нової редакції Статуту товариства Загальними 

зборами акціонерів товариства 18 квітня 2014 року (протокол № 15) прийняті наступні рішення: 

1. Припинити повноваження осіб, що входять до складу Наглядової ради ПАТ, а 

саме:  

            1. Голова Наглядової ради ТОВ «Компанія «Рідна Їжа», код за ЄДРПОУ 31452302. Строк перебування на посаді – 8 років. 

Частка в статутному капіталі Товариства – 0,2136%. 

            2. Член Наглядової ради ТОВ «Нові Медіа Перспективи», код за ЄДРПОУ 30306295. Строк перебування на посаді – 13 років. 

Частка в статутному капіталі Товариства – 54,3984%. 

            3. Член Наглядової ради Рева Олег Віталійович. Строк перебування на посаді – 13 років. Частка в статутному капіталі 

Товариства – 8,5216%. 

  

2. Обрати до складу Наглядової ради Товариства: 

1. Реву Олега Віталійовича на строк до 18.04.2017р., президента ТОВ 

«Елстайл». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Освіта вища (Київський державний університет  ім. Тараса Шевченка, 1992р., 

математик). Частка в статутному капіталі Товариства 8,5216%. Володіє пакетом 

акцій емітента у кількості 179590 шт. Не надав дозволу на розкриття 

паспортних даних. 

2. Голубова Андрія Юрійовича на строк до 18.04.2017р., генерального директор 

ТОВ «Нові Медіа Перспективи». Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Освіта вища (Одеський регіональний інститут державного 

управління національній академії державного управління при президенті 

України, 2006р., менеджмент). Частка в статутному капіталі Товариства - 

0,6264%. Володіє пакетом акцій емітента у кількості 13200 шт. Не надав 

дозволу на розкриття паспортних даних. 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові Медіа Перспективи», код за 

ЄДРПОУ 30306295, на строк до 18.04.2017р. Частка в статутному капіталі 

Товариства -54,3984%. Володіє пакетом акцій емітента у кількості 1146441 шт. 

Уповноважена особа - Гребінь Дмитро Михайлович. 



3. Припинити повноваження ревізійної комісії ПАТ у складі: 

1. Голова Ревізійної комісії Завадський Владислав Юхимович. Строк перебування на посаді – 13 років. Частка в статутному капіталі 

Товариства – 0,0094%. 

2. Член Ревізійної комісії Голубов Андрій Юрійович. Строк перебування на посаді – 13 років. Частка в статутному капіталі 

Товариства – 0,6264%. 

3. Член Ревізійної комісії ТОВ «СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ», код за ЄДРПОУ 30575048. Строк перебування на посаді – 3 роки. Частка 

в статутному капіталі Товариства – 0,949%. 

4. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства: 

1. Завадського Владислава Юхимовича на строк до 18.04.2017р., директора ТОВ 

«П’ять Континентів К». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має. Освіта вища (Харківське вище авіаційно-інженерне училище, 1986р., 

інженер-механік). Частка в статутному капіталі Товариства - 0,0094%. Володіє 

пакетом акцій емітента у кількості 200 шт. Не надав дозволу на розкриття 

паспортних даних. 

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ» код за 

ЄДРПОУ 30575048, на строк до 18.04.2017р. Частка в статутному капіталі 

Товариства - 0,9490%. Володіє пакетом акцій емітента у кількості 20000 шт. 

Уповноважена особа - Бондаренко Марк Володимирович. 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «АРМАДА КОНСАЛТИНГ» код за ЄДРПОУ 

30675118, на строк до 18.04.2017р. Частка в статутному капіталі Товариства - 

26,6137%. Володіє пакетом акцій емітента у кількості 560881 шт. Уповноважена 

особа - Голубов Юрій Йосипович. 

3. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством. 

Голова правління 
  

  
  

Аксьонов В.Т. 

  (підпис)            М. П.   

  

 


