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Вінницькі обл..
Загальними зборами акціонерами товариства 27.09.2012р. (протокол №1 від 27.09.2012р.)в зв’язку із зміною найменування товариства
з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство «Вінницька обласна друкарня» та приведення діяльності у
відповідність із законом України «Про акціонерні товариства» було прийнято рішення про звільнення та обрання посадових осіб
Товариства. Звільнено:
Блажко Надію Петрівну (паспорт АВ №554872, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.. 27.11.2003р. з посади
члена Правління. Володіє часткою 0,0536 % від статутного капіталу товариства. Особа не перебуває в трудових відносинах з
товариством. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено у зв’язку з тим, що на даний час в нас є легітимний орган у
складі 3-х осіб, що відповідає нові редакції статуту затвердженим ЗЗА та закону України «Про акціонерні товариства».
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Перебувала на посаді 5 років.
27.09.2012
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Загальними зборами акціонерами товариства 27.09.2012р. (протокол №1 від 27.09.2012р.)в зв’язку із зміною найменування товариства
з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство «Вінницька обласна друкарня» та приведення діяльності у
відповідність із законом України «Про акціонерні товариства» було прийнято рішення про звільнення та обрання посадових осіб
Товариства. Звільнено:
Симоненко Дмитра Анатолійовича (паспорт АВ №874354, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.. 12.10.2009р. з
посади члена Правління. Акціями Товариства не володіє. Особа не перебуває в трудових відносинах з товариством. Замість звільненої
особи на посаду нікого не призначено у зв’язку з тим, що на даний час в нас є легітимний орган у складі 3-х осіб, що відповідає нові
редакції статуту затвердженим ЗЗА та закону України «Про акціонерні товариства». Непогашеної судимості за посадові та корисливі
злочини не має. Перебувала на посаді 1,8 років.
27.09.2012
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УМВС України
у Вінницькі
обл..
Загальними зборами акціонерами товариства 27.09.2012р. (протокол №1 від 27.09.2012р.)в зв’язку із зміною найменування товариства
з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство «Вінницька обласна друкарня» та приведення діяльності у
відповідність із законом України «Про акціонерні товариства» було прийнято рішення про звільнення та обрання посадових осіб
Товариства. Звільнено:
Дручек Валентину Юхимівну (паспорт АВ №257448, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.. 25.12.2001р.) з
посади Голови Ревізійної комісії. Володіє часткою 0,036 % від статутного капіталу товариства. Замість звільненої особи на посаду
нікого не призначено у зв’язку з тим, що згідно нової редакції статуту Товариства затверджениго ЗЗА. Голова ревізійної комісії не
передбачено. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Перебувала на посаді 2 роки.
27.09.2012
Звільнено
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комісії
Анатолійович
Ленінським РВ
УМВС України
у Вінницькі
обл..
Загальними зборами акціонерами товариства 27.09.2012р. (протокол №1 від 27.09.2012р.)в зв’язку із зміною найменування товариства
з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство «Вінницька обласна друкарня» та приведення діяльності у
відповідність із законом України «Про акціонерні товариства» було прийнято рішення про звільнення та обрання посадових осіб
Товариства. Звільнено:
Постемського Миколу Анатолійовича (паспорт АВ №950552, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл..
22.02.1999р.) з посади члена Ревізійної комісії. Володіє часткою 0,0003 % від статутного капіталу товариства. Замість звільненої
особи на посаду нікого не призначено у зв’язку з тим, що згідно нової редакції статуту Товариства затвердженого ЗЗА. Голова
ревізійної комісії не передбачено. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Перебувала на посаді 2 роки.
27.09.2012
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Загальними зборами акціонерами товариства 27.09.2012р. (протокол №1 від 27.09.2012р.)в зв’язку із зміною найменування товариства
з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство «Вінницька обласна друкарня» та приведення діяльності у
відповідність із законом України «Про акціонерні товариства» було прийнято рішення про звільнення та обрання посадових осіб
Товариства. Призначено:
Постемського Миколу Анатолійовича (паспорт АВ №950552, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл..
22.02.1999р.) на посаду Ревізора Товариства. Призначено на посаду строком на 3 роки. Володіє часткою 0,0003 % від статутного
капіталу товариства. Протягом своєї діяльності працював: оператором мікрозварки, налагоджувальником,змінним майстром
друкарської дільниці. На даний час займає посаду Головниого механіка ВАТ «Вінницька обласна друкарня». Загальний стаж роботи
24 роки. Непогашеної судимості за посадові та корислові злочини не має.
27.09.2012
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Підпис: Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління

Бодлєв Микола Федорович

