Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»
I. Загальні відомості
1) Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗЕТА
«ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»
2) Код за ЄДРПОУ: 02472200
3) Місцезнаходження: 87515, місто Маріуполь, проспект Миру, 19
4) Міжміський код, телефон та факс: (0629) 52-66-42, (0629) 52-66-42
5) Електронна поштова адреса: red@pr.ua
6) Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.pr.ua/akc/
7) Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Річними Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗЕТА
«ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 23.04.2018 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб (Протокол
№ 1 річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» від
23.04.2018 року), а саме:
30.04.2018 р. припинено повноваження одноособового члена Наглядової ради Кисiля Вiталiя
Володимировича – представника акціонера Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИСТЕМ
КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», код за ЄДРПОУ 31227326 (фiзична особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних); частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0%; на посадi одноособового члена
Наглядової ради Товариства особа перебувала з 27.04.2017 р.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Дата прийняття рiшення - 23.04.2018 р.; орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Загальнi
збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: обрання нового складу посадових осiб; пiдстава:
протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 23.04.2018 року.
Членом Наглядової ради з 01.05.2018 року обрано Кисiля Вiталiя Володимировича, який є
представником акцiонера Товариства - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИСТЕМ
КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», код за ЄДРПОУ 31227326 (фiзична особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних); частка, якою володiє у статутному капiталi емiтента – 0,0000 %; непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має; посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний
фахiвець вiддiлу по зв'язкам з громадськiстю та ЗМI ТОВ "Газпром сбут Україна" (01.03.2012-08.04.2013);
менеджер з корпоративних комунiкацiй Дирекцiї iз зв'язкiв з громадськiстю та регiонального розвитку,
управлiння по роботi з засобами масової iнформацiї ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (10.04.2013-04.07.2013);
начальник Управлiння по роботi з засобами масової iнформацiї департаменту iз зв'язкiв з громадськiстю та
мунiципального розвитку в м.Марiуполь СП ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» у м.Марiуполь (05.07.201330.10.2013); начальник Управлiння iз зв'язкiв з громадськiстю та регiонального розвитку КДВ Дирекцiї iз
зв'язкiв з громадськiстю та регiонального розвитку (01.11.2013-31.03.2015); директор Департаменту медiа та
маркетингових комунiкацiй Дирекцiї iз зв'язкiв з громадськiстю та регiонального розвитку СП ТОВ
«МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» у м.Києвi (01.04.2015-25.12.2015); Голова наглядової ради Громадської органiзацiї
«ФОНД РОЗВИТКУ МАРIУПОЛЯ» (18.01.2016-25.07.2016); керiвник проектiв Дирекцiї iз зв'язкiв з
громадськiстю та регiонального розвитку СП ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» у м.Марiуполь. Особу обрано
строком на 3 (три) роки. Дата прийняття рiшення - 23.04.2018 р.; орган, що прийняв рiшення - Загальнi збори
акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: обрання нового складу посадових осiб; пiдстава: протокол
загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 23.04.2018 року.
Членом Наглядової ради з 01.05.2018 року обрано Кочубея Дениса Олеговича, який є представником
акцiонера Товариства - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИСТЕМ КЕПIТАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ», код за ЄДРПОУ 31227326 (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних);
частка, якою володiє у статутному капiталi емiтента – 0,0000 %; непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має; посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: керівник відділу роботи із
Засобами масової інформації Дирекцiї iз зв'язкiв з громадськiстю та регiонального розвитку ТОВ
«МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ». Особу обрано строком на 3 (три) роки. Дата прийняття рiшення - 23.04.2018 р.;
орган, що прийняв рiшення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: обрання нового
складу посадових осiб; пiдстава: протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 23.04.2018 року.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)
опубліковано 26.04.2018 року в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового

ринку" № 80.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади: Директор - головний редактор М.М.Токарський
Дата розміщення на власному сайті www.pr.ua - 27.04.2018 р.

