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Текст повідомлення:
Посадова особа одноособова Наглядова рада - Приватне акціонерне товариство
"Сьогодні Мультімедіа" (код за ЄДРПОУ 24916531) звільнена з посади з 01.05.2016 р.;
частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 99,9299%; на посаді особа
перебувала з 25.04.2013 р.; інформація щодо непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не наводиться, оскільки звільнена особа є юридичною. Дата прийняття
рішення - 27.04.2016 р.; орган, що прийняв рішення про звільнення - Загальні збори
акціонерів, причина прийняття цього рішення: обрання нового складу посадових осіб;
підстава: протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2016 року.
Посадова особа Ревізор - Дубіна Ніна Михайлівна (фізична особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних) звільнена з посади 27.04.2016; частка у статутному капіталі
емітента, належна особі – 0,0000%; на посаді особа перебувала з 25.04.2013; непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дата прийняття рішення - 27.04.2016
р.; орган, що прийняв рішення про звільнення - Загальні збори акціонерів, причина
прийняття цього рішення: обрання нового складу посадових осіб; підстава: протокол
загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2016 року. Замість звільненої посадової особи
нікого не призначено.
Одноособовим членом Наглядової ради з 01.05.2016 року призначено Мартиненко
Ігоря Миколайовича – представника акціонера ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа», код за
ЄДРПОУ 24916531 (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних);
частка, якою володіє у статутному капіталі емітента – 0,0000 %; непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має; посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти
років: заступник голови правління з правових питань ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»;
директор юридичного департаменту ТОВ «Кондитерська Волконського»; директор
юридичного департаменту ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа». Особу призначено на
невизначений строк до переобрання. Дата прийняття рішення - 27.04.2016 р.; орган, що
прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього
рішення: обрання нового складу посадових осіб; підстава: протокол загальних зборів
акціонерів № 1 від 27.04.2016 року.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про зміну складу
посадових осіб емітента) опубліковано 05.05.2016 року в Бюлетені «Цінні папери
України» № 82.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
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