ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації
«Зміна складу посадових осіб емітента»
ПрАТ “Київський КПК”
1. Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство “Київський картонно-паперовий
комбінат”
1.2.Організаційно-правова форма емітента – приватне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 05509659.
1.4.Місцезнаходження емітента – 08700 Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 130 .
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента – міжміський код -(04572), телефон – 76-300, факс – 76540.
1.6.Електронна поштова адреса емітента – office @papir.kiev.ua.
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації – www. papir.kiev.ua.
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ - відомості про зміну складу
посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення
Відізвати повноваження Генерального директора Баско Віталія Олександровича 26 березня 2018
року в зв’язку із закінченням терміну обрання, відповідно до рішення засідання Наглядової ради ПрАТ
"Київський картонно-паперовий комбінат" 14.03.2017, протокол №129 від 14.03.2017.
Відповідно до діючого Статуту товариства, обрання Генерального директора відноситься до
компетенції Наглядової ради, який обирається на один рік і його повноваження діють до відкликання
Наглядовою радою.
Згоди на розкриття паспортних даних Баско В.О. не було надано.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, відповідно до рішення Наглядової ради від
14.03.2017, протокол №129 від 14.03.2017 – 1 рік.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Київський картонно-паперовий
комбінат" 21.03.2018 р. Призначення генерального директора виконано на підставі протоколу №145
засідання Наглядової ради ПрАТ "Київський КПК" від 21.03.2018.
Посадова особа Баско Віталій Олександрович, призначена на посаду Генеральний директор.
Згоди на розкриття паспортних даних Баско В.О. не було надано.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: з 26.03.2018 на один рік.
Інші посади, які обіймав генеральний директор протягом останніх п’яти років: генеральний
директор ПАТ "Київський КПК".
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор В.О.Баско

