Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Фiщук Олег Ростиславович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

05.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АГРОФIРМА "ОБРIЙ" LTD
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження
17270, с. Харкове, вул. Науменка, 42
4. Код за ЄДРПОУ
30148071
5. Міжміський код та телефон, факс
(04634) 2-11-18 (04634) 2-11-18
6. Електронна поштова адреса
agrofirmaObriyLTD@gmail.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.04.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку", номер 67
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

obriyltd.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

06.04.2018
(дата)

05.04.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
або припинено
дії
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

04.04.2018

призначено

Генеральний
директор

Трипуз Олександр
Сергiйович

ЕО 218800
10.10.1996 Заводським РВ ММУ УМВС України в
Миколаївськiй обл.

0

Зміст інформації:
Згiдно поданої заяви Трипуз О.С. вiд 04.04.18р. та протоколу загальних зборiв учасникiв ТОВ АГРОФIРМА "ОБРIЙ" LTD №04/04/18-01 вiд
04.04.18р. Трипуз Олександра Сергiйовича призначено на посаду Генерального директора ТОВ АГРОФIРМА "ОБРIЙ" LTD з 05 квiтня 2018р.
за сумiсництвом. Освiта вища, закiнчив Миколаївський державний аграрний унiверситет за спецiальнiстю економiка та менеджмент сiльського
господарства (1994-1999р.р.). Досвiд роботи в аграрному секторi 19 рокiв.
Трипуз О.С. акцiями Товариства не володiє, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.
З 29.06.2004р. по 21.10.2008р. працював агрономом виробничого вiддiлу ТОВ СГ "НIБУЛОН".
З 22.10.2008р. по 05.12.2017р. працював директором фiлiї "Чигирин" Черкаської обл. ТОВ СГ "НIБУЛОН".
З 01.02.2018р. займає посаду директора ПСП "ЛАН" (сiльськогосподарське пiдприємство).
04.04.2018

звільнено

Генерального
директора

Фiщук Олег
Ростиславович

МК 837800
13.05.1998 МВД Дзержинського РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй обл.

0

Зміст інформації:
Згiдно поданої заяви Фiщука О.Р. вiд 23.03.18р. та протоколу загальних зборiв учасникiв ТОВ АГРОФIРМА "ОБРIЙ" LTD №04/04/18-01 вiд
04.04.18р. Фiщука Олега Ростиславовича з 04.04.2018р. звiльнено з посади Генерального директора ТОВ АГРОФIРМА "ОБРIЙ" LTD, за
угодою сторiн. Фiщук О.Р. акцiями Товариства не володiє, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.
З 09.12.2014р. по 30.10.2015р. працював заступником директора ТОВ "Воронежкомплект".

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
частки в
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
капіталі
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
емітента (у
юридичної особи
відсотках)
4

5

6

З 11.11.2015р. по 17.06.2016р. працював регiональним менеджером ТОВ "Пiвденний Дiм".
З 29.11.2016р. прийнятий на посаду заступника директора ТОВ АГРОФIРМА "ОБРIЙ" LTD, 30.02.2017р. переведений на посаду директора
Талалаївських зернозбиральних складiв ТОВ АГРОФIРМА "ОБРIЙ" LTD.
З 14.03.17р. по 04.04.2018р. займав посаду генерального директора ТОВ АГРОФIРМА "ОБРIЙ" LTD.

