
Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність  інформації,  наданої  для розкриття  в  загальнодоступній  інформаційній  базі  даних
Комісії. 

голова правлiння    Рудовський Юрiй Борисович

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
07.05.2013

(дата)

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00381381

1.4 Місцезнаходження емітента

53207, Нiкополь, Першотравнева 22/1

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

0566 691-660 0566 68 01 80

1.6 Електронна поштова адреса емітента

office@nhk.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 31.07.2012

(дата)

2.2. Повідомлення 142 БЮЛЕТЕНЬ ЦIННI ПАПЕРИ 01.08.2012

опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого

видання)
(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на 
сторінці

NHK.COM.UA в мережі Інтернет 07.05.2013

(адреса сторінки) (дата)



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
прийняття

рішення

Зміни (призначено або
звільнено)

Посада

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

особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє
часткою в

статутному
капіталі

емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6

31.07.2012 призначено член правлiння Галушко Володимир Андрiйович 0.0005

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» вiд 31.07.2012 р. №3 вiдбулися змiни у складi посадових осiб ПАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат»: Призначено членом правлiння Галушко Володимира Андрiйовича з 31.07.2012р.
Протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: головний iнженер, начальник вiддiлу охорони працi. Частка в Статутному капiталi товариства становить 0,0005%, що 
дорiвнює акцiям у кiлькостi 100 штук. Посадова особа не надає згоди на розголошення паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

31.07.2012 призначено член правлiння Асмолова Людмила Миколаївна 0.0005

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» вiд 31.07.2012 р. №3 вiдбулися змiни у складi посадових осiб ПАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат»:Призначено членом правлiння Асмолову Людмилу Миколаївну з 31.07.2012р Протягом своєї дiяльностi займала наступнi посади:головний 
економiст,економiст з планування. Частка в Статутному капiталi товариства становить 0,0005%, що дорiвнює акцiям у кiлькостi 100 штук. Посадова особа не надає згоди на 
розголошення паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
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