
ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 

 1.   Загальні відомості: 

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство “Елемент” 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30863766  

1.4. Місцезнаходження емітента: 65078, м. Одеса, вул. Терешкової, 27 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (048) 765-62-52; 765-68-00 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: odessa@element.od.ua  

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для         

       розкриття інформації: www. element.odessa.ua 

1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

2. Текст повідомлення: 

 Посадова особа Директор Ранченко Геннадій Степанович припиненi повноваження 

30.04.2014. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв 

товариства (протокол вiд 30.04.2014 р.) у зв'язку iз припинення термiну дiї повноважень. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 35.03125%. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає.  

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв. 

 Посадова особа Ревiзор Буряченко Ганна Григорiвна припиненi повноваження 

30.04.2014. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв 

товариства (протокол вiд 30.04.2014 р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 3.00000%. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 

рокiв. 

 Посадова особа Директор Ранченко Геннадiй Степанович обрана на посаду 30.04.2014. 

Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 30.04.2014 

р.) . Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 35.03125%. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв. Iншi посади, якi 

обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник голови правлiння. Розмiр пакету акцiй: 

28025 простих iменних акцiй.  

 Посадова особа Ревiзор Буряченко Ганна Григорiвна обрана на посаду 30.04.2014. 

Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 30.04.2014 

р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 3.00000%. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв. Iншi посади, якi 

обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний метролог. Розмiр пакету акцiй: 2400 простих 

iменних акцiй. 

 3. Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: 

Директор Ранченко Г.С. 30.04.2014 р. 


