Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче
об'єднання".
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://snpo.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

Посада

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

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Розмір частки в
статутному
капіталі емітента
(у відсотках)

припинено
член
Лук’яненко
0
повноваження
Нагладової ради
Володимир Матвійович
Зміст інформації:
Згідно з п.10.6. Статуту ПАТ «Сумське НВО» (далі – Товариство), п.3.6. Положення Про Наглядову раду
Товариства та листом (письмовим повідомленням) члена Наглядової ради Товариства Лук’яненка Володимира
Матвійовича, вх. №1010 канцелярії Товариства від 26.03.2019р., про припинення повноважень члена Наглядової ради
Товариства за власним бажанням, відбулися наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:
З 10.04.2019р. припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства (представника акціонера СТРЕМВОЛ
ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) за власним бажанням – Лук’яненка Володимира Матвійовича
(фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа не володіє акціями у статутному капіталі Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Перебував на посаді з 24.04.2017р.
Призначення на дану посаду не відбулося.
Відповідно до Статуту та Положення Про Наглядову раду Товариства повноваження члена Наглядової ради –
фізичної особи припиняються достроково без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами за власним бажанням
за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні.
10.04.2019

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор Цимбал О.Ю.
11.04.2019р.

