ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ»
2. Код за ЄДРПОУ 22555135
3. Місцезнаходження 35314, село Зоря, вул. Промислова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0362 692 104, 0362 692 347
5. Електронна поштова адреса zorya.reception@verallia.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації ua.verallia.com
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Згiдно Рiшення Наглядової Ради ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря» (протокол № 78 вiд
15.03.2018 р.) повноваження члена та Голови Наглядової Ради Ерiка Пласiде було припинено
на пiдставi особистої письмової заяви вiд 28.02.2018 р. (посадовою особою згоди на розкриття
паспортних даних не надано, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає). Посадова особа перебувала на посадi члена
Наглядової Ради з 26.04.2016 р. (був обраний на посаду згiдно протоколу №22 рiчних
Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 26.04.2016 р.). Згiдно Рiшення Наглядової Ради (протокол
№73 вiд 30.11.2016 р.) посадову особу було обрано Головою Наглядової Ради. Замiсть
посадової особи, як члена Наглядової Ради, повноваження якого припинено, нiкого не обрано.
Згiдно Рiшення Наглядової Ради ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря» (протокол № 78 вiд
15.03.2018 р.) головою Наглядової Ради було обрано Алiс Мутi (посадовою особою згоди на
розкриття паспортних даних не надано, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає). Посадова особа обрана на
строк до закiнчення її повноважень як члена Наглядової Ради. Протягом останнiх п'яти рокiв
обiймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря».

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор

_________

_______Даніель Саксік__________

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

________19.03.2018___________
(дата)

