Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата прийняття
рішення

1

17.04.2012

Зміни (призначено або
звільнено)

2

звільнено

Посада(*)

3

Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Паспортні дані фізичної особи Володіє часткою у статутному
повне найменування юридичної особи
(серія, номер, дата видачі, капіталі емітента (у відсотках)
орган, який видав)** або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4

Новицький Дмитро Вадимович

5

АК 349938 26.02.1999
Тернівським РВ
Криворізького МУ
УМВС України в
Дніпропетровській
області

6

0,000

Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято генеральним директором ПрАТ "Консюмерс-Скло-Зоря" 17.04.2012 року.
Звільнення посадової особи виконано на підставі поданої заяви Новицького Д.В., згідно наказу №42-ОС від 17.04.2012 року.
Посадова особа Новицький Дмитро Вадимович (Паспорт: серія АК номер 349938 виданий 26.02.1999 р. Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в
Дніпропетровській області), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
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22555135

1

17.04.2012

2

призначено

3

Головний бухгалтер

4

Домбровська Тетяна Петрівна

5

АЮ 064816 27.02.2008
Луцьким МВ УМВС
України у Волинській
області

6

0,000

Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято генеральним директором ПрАТ " Консюмерс-Скло-Зоря " 17.04.2012 року.
Призначення посадової особи виконано на підставі поданої заяви Домбровської Т.П., згідно наказу №43-ОС від 17.04.2012 року.
Посадова особа Домбровська Тетяна Петрівна (Паспорт: серія АЮ номер 064816 виданий 27.02.2008 р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській області),
призначена на посаду Головний бухгалтер.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: на невизначений строк.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник головного бухгалтера, ПрАТ " Консюмерс-Скло-Зоря ", заступник головного бухгалтера ТОВ
"Кромберг енд Шуберт Україна".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не володіє акціями емітента.
*Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.
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** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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