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

Соколов С.Б.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

01.02.2019
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАСКЕ"

1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

65025 м. Одеса вул. Академіка Заболотного, буд. 12

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

30202681

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 7385385 (048) 7385375

6. Електронна поштова адреса
7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

01.02.2019
(дата)

2. Повідомлення

д/н

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

(дата)

в мережі
Інтернет

www.plaske.ua
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

Посада

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.01.2019

призначено

Головний
бухгалтер

Макарова Катерина
Василівна

д/н

0

Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Генеральним директором 31.01.2019 р. Призначення посадової особи виконано
на підставі наказу Генерального директора № 0119/1300-30 від 31.01.2019 р. Посадова особа Макарова Катерина
Василівна (особа не дала згоду на розголошення персональних даних), призначена на посаду Головний бухгалтер.
До призначення Макарової Катерини Василівни посада Головного бухгалтера була вакантною. Володiє часткою в

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

1

2

Посада

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: Начальник відділу видатків, Старший бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які
належать цій особі: 0.

