Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ
МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1"
2. Код за ЄДРПОУ: 00444932
3. Місцезнаходження: 50025 м. Кривий Ріг, Окружна, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 409-21-69, (056) 409-21-70
5. Електронна поштова адреса: corpupr@kgmz1.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: http://kgmz1.com.ua/post_companies
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Горбунов О.О. перебуває на посаді Генерального директора з 16.12.2013 року по 09.12.2017
року. Згідно Статуту Приватного акціонерного товариства "Криворізький міськмолокозавод
№1" передбачено одноосібний Виконавчий орган, в особі Генерального директора. Підставою
для припинення повноважень Генерального директора 09.12.2017 року є закінчення контракту
між Товариством і Горбуновим О.О.
Розмір частки в статутному капіталі емітента 0% та 0,00 гривень.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протоколом №4 Наглядової ради ПрАТ "КММЗ №1" від 12.12.2017 року було прийнято рішення
про обрання Горбунова О.О. на новий термін з 12.12.2017 року по 09.12.2018 року на посаду
Виконавчого органу, а саме Генерального директора ПрАТ "КММЗ №1".
Підставою для обрання Генерального директора з 12.12.2017 р. є те, що Горбунов О.О. має
великий досвід в управлінні підприємством молокопереробної галузі, і члени Наглядової ради
ПрАТ "КММЗ №1" проголосувало одноголосно за його призначення на новий термін.
ПраТ "КММЗ №1" подовжило термін перебування Горбунова О.О. в Україні до 09.12.2018 року,
а саме посвідку на тимчасове проживання серія ТР №062809 від 20.01.2014 року, виданий
органом №1201, ідентифікаційний номер - 2871923494, місце реєстрації: м. Кривий Ріг, вул.
Харитонова, 20/25.
На протязі останніх п'яти років (2012-2017) Горбунов О.О. обіймав наступні посади:
Генеральний директор ПрАТ "КММЗ №1" (16.12.2013-09.12.2017);
Директор з регіонального розвитку ЗАТ "Молвест" Молочний холдинг (10.08.2010-18.10.2013).
Розмір частки в статутному капіталі емітента 0% та 0,00 гривень.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор
Горбунов О. О.
12.12.2017

