ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УРОЖАЙ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВОВИРОБНИЧА ФІРМА "УРОЖАЙ"
2. Код за ЄДРПОУ: 31860551
3. Місцезнаходження: 19421 Черкаська область, Корсунь-Шевченкiвський район, село Кiрове,
вулиця Шкiльна, будинок 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 45-51-03, 45-51-03
5. Електронна поштова адреса: 31860551@afr.com.ua, a.cherkasov@urozhay.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: http://www.urozhay.net.
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 2 про результати
заочного голосування від 02.07.2014р.) на підставі поданої заяви звільнено з посади Президента
ПрАТ "НВФ"УРОЖАЙ" Косюка Юрія Анатолійовича, згоди посадової особи на розкриття
інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не володіє часткою в
статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 19.04.2011 року по 02.07.2014 року.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 2 про результати
заочного голосування від 02.07.2014р.) обрано на посаду Президента ПрАТ "НВФ "УРОЖАЙ"
Мельника Юрія Федоровича, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних
даних не отримано. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк,
на який призначено особу - до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: ПАТ "Миронівський хлібопродукт" перший заступник Голови правління, Заступник
голови правління ПАТ "МЗВКК", заступник генерального директора ТОВ "Вінницька
птахофабрика", ТОВ "Катеринопільський елеватор", Генеральний директор ТОВ "Баффало",
ТОВ "ІВК "Рідний край", ТОВ "Зерновий край", ТОВ "Урожайна країна", ТОВ "Агропостач".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Директор Васецький Олег Володимирович
08.07.2014

