Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.03.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2
(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор



Рощина О.В.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)




Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Приватне акцiонерне товариство "Шосткинське хлiбоприймальне пiдприємство"
2. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Кожедуба, б.1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
	00955928
5. Міжміський код та телефон, факс
	0544920263, 0544920263
6. Адреса електронної пошти
	hlibodar@i.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://hpp-shostka.prat.in.ua  
23.03.2020

(адреса сторінки)
(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
23.03.2020
припинено повноваження
Голова наглядової ради
Івченко Олександр Анатолійович
д/в
1,3594
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинське ХПП" прийнято рiшення 23.03.2020 р. (протокол № 1/2020 вiд 23.03.2020 р.): припинити повноваження голови наглядової ради Івченка Олександра Анатолійовича. Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення "Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинське хлiбоприймальне пiдприємство".
Iнформацiя про посадову особу: Івченко Олександр Анатолійович; повна назва посади - голова наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Шосткинське хлібоприймальне підприємство"; володіє розмiром пакета акцiй, що становить 1,3594 %  статутного капіталу ПрАТ "Шосткинське ХПП". 
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв 23.03.2020 р., в зв'язку з закiнченням строку, на який було обрано особу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Івченко Олександр Анатолійович перебував на посадi: з 03.04.2017 р. по 23.03.2020 р.

23.03.2020
припинено повноваження
Член наглядової ради
Ляшенко Вiктор Iванович
д/в
0,0454
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинське ХПП" прийнято рiшення 23.03.2020 р. (протокол № 1/2020 вiд 23.03.2020 р.): припинити повноваження члена наглядової ради Ляшенка Вiктора Iвановича. Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення "Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинське хлiбоприймальне пiдприємство".
Iнформацiя про посадову особу: Ляшенко Вiктор Iванович; повна назва посади - член наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Шосткинське хлібоприймальне підприємство"; володіє розмiром пакета акцiй, що становить 0,0454 %  статутного капіталу ПрАТ "Шосткинське ХПП". 
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв 23.03.2020 р., в зв'язку з закiнченням строку, на який було обрано особу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Ляшенко Вiктор Iванович перебував на посадi: з 03.04.2017 р. по 23.03.2020 р.
23.03.2020
припинено повноваження
Член наглядової ради
Синегуб Вiктор Михайлович
д/в
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинське ХПП" прийнято рiшення 23.03.2020 р. (протокол № 1/2020 вiд 23.03.2020 р.): припинити повноваження члена наглядової ради Синегуба Вiктора Михайловича, який є представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Контакт плюс" (код за ЄДРПОУ 30161290). Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення "Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинське хлiбоприймальне пiдприємство".
Iнформацiя про посадову особу: Синегуб Вiктор Михайлович; повна назва посади - член наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Шосткинське хлібоприймальне підприємство"; не володіє пакетом акцій, розмiр пакета акцiй становить 0 % статутного капіталу ПрАТ "Шосткинське ХПП". Синегуб Вiктор Михайлович є особою, яка є представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Контакт плюс" (код за ЄДРПОУ 30161290). Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Контакт плюс" володiє  розмiром пакета акцiй, що становить 58.4039 %  статутного капіталу ПрАТ "Шосткинське ХПП". 
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв 23.03.2020 р., в зв'язку з закiнченням строку, на який було обрано особу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, протягом якого Синегуб Вiктор Михайлович перебував на посадi:з 03.04.2017 р. по 23.03.2020 р.

23.03.2020
обрано
Член  наглядової ради
Івченко Олександр Анатолійович
д/в
1,3594
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинське ХПП" прийнято рiшення 23.03.2020 р.(протокол № 1/2020 вiд 23.03.2020 р.): обрати членом наглядової ради Івченка Олександра Анатолійовича. Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення "Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинське хлiбоприймальне пiдприємство".
Iнформацiя про посадову особу: Івченко Олександр Анатолійович; повна назва посади - член наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Шосткинське хлібоприймальне підприємство"; володіє розмiром пакета акцiй, що становить 1,3594 %  статутного капіталу ПрАТ  "Шосткинське ХПП". 
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв 23.03.2020 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки.
Інші посади, які обіймав  Івченко Олександр Анатолійович протягом останніх п'яти років: Голова правлiння ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", Голова наглядової ради ПрАТ "ШЗХР", Голова наглядової ради ПрАТ  "ШОСТКИНСЬКЕ АТП 15962", Керівник ТОВ "ШОСТКАЕНЕРГО -Т", Директор ПСП "ОНIКС", Керівник ГО "ШМФЛС".
Івченко Олександр Анатолійович є акціонером, не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором.

23.03.2020
обрано
Член  наглядової ради
Ляшенко Вiктор Iванович
д/в
0,0454
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинське ХПП" прийнято рiшення 23.03.2020 р.(протокол № 1/2020 вiд 23.03.2020 р.): обрати членом наглядової ради Ляшенка Вiктора Iвановича. Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення "Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинське хлiбоприймальне пiдприємство".
Iнформацiя про посадову особу: Ляшенко Вiктор Iванович; повна назва посади - член наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Шосткинське хлібоприймальне підприємство"; володіє розмiром пакета акцiй, що становить 0,0454 %  статутного капіталу ПрАТ  "Шосткинське ХПП". 
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв 23.03.2020 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки.
Інші посади, які обіймав Ляшенко Вiктор Iванович протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ТОВ "Фармхiм", Голова наглядової ради ТОВ "Фармхім",  Голова правління ТОВ "Фармхім", Член наглядової ради ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", Член наглядової ради ПрАТ "ШЗХР", Ревiзор ПрАТ "Фiрма "АДВ".
Ляшенко Вiктор Iванович є акціонером, не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором.
23.03.2020
обрано
Член  наглядової ради
Синегуб Вiктор Михайлович
д/в
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинське ХПП" прийнято рiшення 23.03.2020 р.(протокол № 1/2020 вiд 23.03.2020 р.): обрати членом наглядової ради Синегуба Вiктора Михайловича. Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення "Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинське хлiбоприймальне пiдприємство".
Iнформацiя про посадову особу: Синегуб Вiктор Михайлович; повна назва посади - член наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Шосткинське хлібоприймальне підприємство"; не володіє  пакетом акцiй, розмiр пакету акцій становить 0 %  статутного капіталу ПрАТ  "Шосткинське ХПП". (Синегуб Вiктор Михайлович є особою, яка є представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Контакт плюс" (код за ЄДРПОУ 30161290). Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Контакт плюс" володiє  розмiром пакета акцiй, що становить 58.4039 %  статутного капіталу ПрАТ "Шосткинське ХПП".) 
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв 23.03.2020 р..
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки.
Інші посади, які обіймав Синегуб Вiктор Михайлович протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "Контакт плюс", Директор СФГ "Аграрник", Керівник ФГ "Світанок Сумщини", Керівник ФГ "Озиме покоління", Керівник Громадська організація Шосткинська районна рада сільгоспвиробників, Директор ТОВ "Агрофірма "Україна".
Синегуб Вiктор Михайлович не є акцiонером емiтента, є представником акцiонера ТОВ "Контакт плюс", не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором.


23.03.2020
обрано
Голова наглядової ради
Івченко Олександр Анатолійович
д/в
1,3594
Зміст інформації:
Наглядовою радою  ПрАТ "Шосткинське ХПП", на підставі рішення Загальних зборів акцiонерiв ПрАТ "Шосткинське ХПП" (протокол № 1/2020 від  23.03.2020 р.), прийнято рiшення 23.03.2020 року (протокол № 3/03/2020):  обрати Головою наглядової ради  Івченка Олександра Анатолійовича. Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення "Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинське хлiбоприймальне пiдприємство".
Iнформацiя про посадову особу: Івченко Олександр Анатолійович; повна назва посади - голова наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Шосткинське хлібоприймальне підприємство"; володіє розмiром пакета акцiй, що становить 1,3594 %  статутного капіталу ПрАТ  "Шосткинське ХПП". 
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям рiшення 23.03.2020 р. Наглядовою радою ПрАТ  "Шосткинське ХПП", на підставі рішення Загальних зборів акцiонерiв ПрАТ "Шосткинське ХПП"  від  23.03.2020 р.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки.
Інші посади, які обіймав  Івченко Олександр Анатолійович протягом останніх п'яти років: Голова правлiння ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат",  Голова наглядової ради ПрАТ "ШЗХР", Голова наглядової ради ПрАТ  "ШОСТКИНСЬКЕ АТП 15962", Керівник ТОВ "ШОСТКАЕНЕРГО -Т", Директор ПСП "ОНIКС", Керівник ГО "ШМФЛС".
Івченко Олександр Анатолійович є акціонером, не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором.


