Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

16.07.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 16072021-1

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із
змінами)

Директор

Чередніченко Олександр Сергійович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРИЙСЬКИЙ
ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО
ОБЛАДНАННЯ"

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство

2. Організаційно-правова форма

08129 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село
Петропавлівська Борщагівка вул.Білоцерківська,
будинок 1, кімната 5/6

3. Місцезнаходження
4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00222261

+38(050)-649-77-22 немає

5. Міжміський код та телефон, факс
6. Адреса електронної пошти

admin@kpostryi.lviv.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи,
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка
проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення
оприлюднення).

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи,
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка
здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у
разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/APM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.kpo.com.ua

16.07.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Зміни (призначено,
Розмір частки в
звільнено, обрано або
Прізвище, ім'я, по батькові або повне
Ідентифікаційний код
Посада*
статутному капіталі
Дата вчинення дії
припинено
найменування юридичної особи
юридичної особи
емітента (у відсотках)
повноваження)
1
2
3
4
5
6
16.07.2021
обрано
Голова Наглядової ради
Федорченко Андрiй Вiкторович
0.00000
Зміст інформації
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 16.07.2021 року Членом наглядової ради Товариства обрано Федорченка Андрiя Вiкторовича. Рiшенням
Наглядової ради, засiдання якої вiдбулося вiдбулися 16.07.2021 року, його обрано Головою Наглядової ради. Особа є представником акцiонера Череднiченка Олександра Сергiйовича,
який володiє часткою 82,711% в Статутному капiталi Товариства. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до пропозицiї зазначеного акцiонера. Особа акцiями Товариства не володiє,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор
ТОВ "КИЇВСЬКЕ ТОРГIВЕЛЬНЕ БЮРО".
16.07.2021
обрано
Член Наглядової ради
Вербовець Карина Володимирiвна
0.00000
Зміст інформації
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 16.07.2021 року Членом наглядової ради Товариства обрано Вербовець Карину Володимирiвну. Особа є
представником акцiонера Череднiченка Олександра Сергiйовича, який володiє часткою 82,711% в Статутному капiталi Товариства. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до пропозицiї
зазначеного акцiонера. Особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: три роки. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Менеджер iз зв'язкiв з громадськiстю ТОВ "ЕЛЕКТРОННИЙ ОФIС".
16.07.2021
обрано
Член Наглядової ради
Сергатюк Наталiя Володимирiвна
0.00000
Зміст інформації
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 16.07.2021 року Членом наглядової ради Товариства обрано Сергатюк Наталiя Володимирiвна. Особа є
представником акцiонера Череднiченка Олександра Сергiйовича, який володiє часткою 82,711% в Статутному капiталi Товариства. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до пропозицiї
зазначеного акцiонера. Особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: три роки. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Менеджер з реклами ТОВ "ЕЛЕКТРОННИЙ ОФIС".

