Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,
наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор

Буймистр Григорiй Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
25.05.2015

М.П.

(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ IМ.ДУХОВА

2. Організаційно-правова форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Місцезнаходження емітента

37362 Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Веприк -

4. Код за ЄДРПОУ

03771459

5. Міжміський код та телефон, факс

067-656-98-37 053-5459343

6. Електронна поштова адреса

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.05.2015
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

- Бюлетень. Цiннi папери України
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://dukhova-allc.com.ua/

в мережі Інтернет

(дата)

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата вчинення дії

(призначено
або

Посада

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

звільнено)

1

2

3

4

25.05.2015

призначено

Директор

Буймистр Григорiй Петрович

Паспортні дані фізичної

Володіє часткою в

особи або

статутному капіталі

ідентифікаційний код за

емітента (у

ЄДРПОУ юридичної особи

відсотках)

5

6

--

0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами учасникiв СТОВ iм. Духова (протокол № 20 вiд 25.05.2015р.) та наказу № 65-к вiд 25.05.2015р. призначено Буймистра Григорiя
Петровича на посаду Директора СТОВ iм. Духова на умовах трудового контракту з 25.05.2015 р. по 26.02.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних фiзична
особа не надала. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Буймистр Г.П. протягом
останнiх п'яти рокiв перебував на наступних посадах: 30.12.2011р. 22.05.2015 р. - Директор СТОВ iм. Духова; 16.12.2011-30.12.2011 р. - звiдуючий фермою на СТОВ
iм. Духова; 02.11.2011 р. - 16.12.2011 р. - завiдуючий фермою ТОВ "Егрес-Агро"; 01.03.2000р.-02.11.2011р.-завiдуючий стф. СТОВ iм. Духова.

