
Повідомлення про виникнення особливої інформації. 

І. Загальні відомості. 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА» . 2. Код за ЄДРПОУ: 20550910 . 3. Місцезнаходження: 76019, Івано-

Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Крайківського, 1 . 4. Міжміський код, телефон, факс: (0342) 77-91-

91. 5. Електронна поштова адреса: ksenija6362@gmail.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації: http://ksenija.ua/  7. Вид особливої інформації:  

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст Повідомлення:  
Загальними зборами акціонерів емітента 19.04.2018р. прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб, 

зокрема: 

Крицун Ігор Михайлович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) - переобрано членом 

Наглядової ради (акціонер) строком на 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Голови 

Наглядової ради емітента, володіє 20,776 % у статутному капіталі емітента. Рішенням Наглядової ради 

від 19.04.2018р. особу обрано Головою Наглядової ради; 

Яцків Микола Володимирович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) - переобрано членом 

Наглядової ради (представник акціонера) строком на 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду 

члена Наглядової ради емітента, акціями емітента не володіє; 

Прошак Тетяна Романівна (не надала згоди на розкриття паспортних даних) - переобрано  членом 

Наглядової Ради (представник акціонера) строком на 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду 
члена Наглядової ради емітента, акціями емітента не володіє. 

Зазначені особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор Крицун Роман Михайлович. 
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Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

ІІ. Текст Повідомлення: Загальними зборами акціонерів емітента 19.04.2018р. прийнято рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися емітентом протягом не більш 

як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською 

дiяльнiстю емітента, з сукупною граничною вартiстю 30 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi: 10502 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 285,66 %. Загальна 

кiлькiсть голосуючих акцiй емiтента: 6082646. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

загальних зборах: 5762615. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: "за" прийняття рiшення – 5005901; 

"проти" прийняття рiшення - 0. 

ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор Крицун Роман Михайлович. 
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