Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння ПАТ
"АЗОТ"

Скляров Вiталiй Леонiдович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.11.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
18014, м. Черкаси, вул. Першотравнева (Героїв Холодного Яру), 72
4. Код за ЄДРПОУ
00203826
5. Міжміський код та телефон, факс
(0472) 39-61-55 (0472) 54-01-46
6. Електронна поштова адреса
corpsekretar@azot.ck.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.11.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

227 (2732) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку

29.11.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://azot.ck.ua/content/news7/inform/information.php
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

01.12.2017
(дата)

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

27.11.2017

припинено
повноваження

член
Наглядової
ради

Перепелиця Сергiй
Григорович

-

0.0000008

Зміст інформації:
Повноваження члена Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" Перепелицi Сергiя Григоровича припиненi за його особистою заявою вiдповiдно до
вимог пункту 1 абзацу 2 частини 1 ст. 57 Закону України "Про акцiонернi товариства" та абзацу другого пункту 12.30 Статуту ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗОТ" без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння. Згода на публiкацiю паспортних даних не
отримана. Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ "АЗОТ" у розмiрi 0,0000008%. Пiдстава дострокового припинення повноважень особиста заява посадової особи. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 рокiв 5 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено.

