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.
Голова правління
(посада)

Ремінець П.І.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП
04.05.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Мукачівський завод "Точприлад"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
89600 Мукачево , Берегівська, буд. 110
4. Код за ЄДРПОУ
14307452
5. Міжміський код та телефон, факс
0313131119, 0313131896
6. Електронна поштова адреса
info01@tochprilad.com
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.05.2016
(дата)
2. Повідомлення
82(4370) Бюлетень Цінні папери України
05.05.2016
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
www.tochprilad.co
3. Повідомлення розміщено на сторінці
m
в мережі Інтернет 04.05.2016
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії
1
30.04.2016

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)
2
припинено
повноваження

Посада

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

3
голова правління

4
Ремінець Петро Іванович

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
5
ВО 170514
26.10.1996 Мукачівським МВ УМВС в
Закарпатській обл.

Розмір частки
в статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)
6
0,000169

Зміст інформації:
В зв'язку з закінченням 29.04.2016 року терміну повноважень діючого голови правління Ремінець Петро Іванович працює керівником нашого підприємства з 1994 року,
переобраний на посаду голови наглядовою радою товариства протокол № 25 від 25.04.2013 року на строк 3 роки.
30.04.2016
обрано
голова правління
Ремінець Петро Іванович
ВО 170514
0,000169
26.10.1996 Мукачівським МВ УМВС
України в Закарпатській обл.
Зміст інформації:
Керуючись частиною 8 пункту 2 ст. 52 Закону "Про акціонерні товариства" та п. 10.2.2.7. статуту в редакції 2011 року, якими право на обрання голови правління
віднесено до виключної компетенції наглядової ради, обрати головою правління ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" на строк 3 роки з 30.04.2016 р. до 30.04.2019 р. Ремінця Петра Івановича. (Протокол № 5 від 30.04.2016р.)

