Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Гончарук Микола Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

17.09.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВ "КОНЦЕРН "СiМЕКС-АГРО"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження
22500, мiсто Липовець, Героїв Майдану, буд 63
4. Код за ЄДРПОУ
32513287
5. Міжміський код та телефон, факс
043 582 13 52 043 582 13 52
6. Електронна поштова адреса
n.dzhun@tasagro.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.09.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

179 Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери
України"

19.09.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://simeks-agro.com/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

17.09.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
або припинено
дії
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.09.2018

звільнено

Генеральний
директор

Гончарук Микола
Володимирович

2228242231

0

Зміст інформації:
Згiдно поданої заяви Гончарук М.В. вiд 13.09.18р. та протоколу загальних зборiв учасникiв ТОВ "КОНЦЕРН "СIМЕКС-АГРО" №03/09/18-01
вiд 13.09.18р. Гончарук Микола Володимирович з 14.09.2018р. звiльнено з посади Генерального директора ТОВ "КОНЦЕРН "СIМЕКС-АГРО",
за угодою сторiн. Гончарук М.В. акцiями Товариства не володiє, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає.
З 27.12.11р. по 05.09.12р. займав посаду директора ПСВП "Рутенiя-М".
З 15.08.12р. по 14.09.2018р. займав посаду генерального директора ТОВ "КОНЦЕРН "СIМЕКС-АГРО".
17.09.2018

призначено

Генеральний
директор

Смаль Iгор Вiкторович

2550912013

0

Зміст інформації:
Згiдно поданої заяви Смаль I.В. вiд 13.09.18р. та протоколу загальних зборiв учасникiв ТОВ "КОНЦЕРН "СIМЕКС-АГРО" №13/09/18-01 вiд
13.09.18р. Смаль Iгоря Вiкторовича призначено на посаду Генерального директора ТОВ "КОНЦЕРН "СIМЕКС-АГРО" з 17 вересня 2018р.
Освiта вища, спецiальна, закiнчив Нацiональну академiю внутрiшнiх справ України за спецiальнiстю юрист.
Смаль I.В. акцiями Товариства не володiє, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.
З 22.04.2013р. по 24.07.2013р. працював заступником генерального директора з питань безпеки ТОВ "КОНЦЕРН "СIМЕКС-АГРО".
З 25.07.2013р. по 12.08.2018р. працював директором ТОВ "ЗЕРНОГРУПА ЛТД".
З 11.06.2018р. по 14.09.2018р. працював заступником генерального директора по Липовецькому кластеру ТОВ "ТАС АГРО".

