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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. 

  

Генеральний директор       Вагiн Костянтин Олександрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  

  
М.П. 

 

31.03.2015 

(дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПАТ Компанiя !Ельба" 

2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження емітента 08600 м. Василькiв вул. Володимирська, 22 

4. Код за ЄДРПОУ 31826636 

5. Міжміський код та телефон, факс 0444675310 0444676310 

6. Електронна поштова адреса 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.03.2015 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у 
  

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

  

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.elboko.com.ua в мережі Інтернет 31.03.2015 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено 

або звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Володіє 

часткою в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

31.03.2015 звільнено 
Головний 

бухгалтер 

Сопiженко Наталiя 

Аркадiївна 

СК 262548 

30.07.1996 Сквирським РВ ГУМВС 

України в Київськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

Генеральним директором ПАТ Компанiя "Ельба" на пiдставi заяви про звiльнення за власним бажанням прийнято рiшення про 

звiльнення з посади головного бухгалтера ПАТ Компанiя "Ельба" Сопiженко Наталiї Аркадiївни з 31.03.2015 року, про що складено 

наказ № 3-з вiд 31.03.2015 року. 

Паспортнi данi Сопiженко Наталiї Аркадiївни - паспорт серiї СК 262548, виданий Сквирським РВ ГУ МВС України в Київськiй 

областi 30 липня 1996 року. 

Не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ Компанiя "Ельба", розмiр пакета акцiй емiтента, що належить Сопiженко Н.А.- 0 

грн.  

Сопiженко Н.А. перебувала на посаду головного бухгалтера ПАТ Компанiя "Ельба" 2 роки та 8 мiсяцiв. 

На посаду головного бухгалтера замiсть звiльненої особи нiкого не призначено. 

 


