«______» _______________ 20___ р.

№ _________

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14307452, місцезнаходження: Україна, 89600, Закарпатська
обл., м. Мукачево, вул. Берегівська, буд. 110) (надалі – Товариство), повідомляє наступне.
На виконання п. 11 розділу І «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»,
затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826 (зі змінами та доповненнями)
повідомляє про те, що Товариством 09.06.2020 року було виявлено факт оприлюднення недостовірної
та неповної інформації у складі особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента від 26.05.2020 рік. Недостовірну та неповну особливу інформацію Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента (зміна складу Наглядової Ради) від 27.05.2020 рік було розміщено на власному
веб-сайті Товариства (http://tochprilad.com) – 28.05.2020 року, оприлюднено шляхом її розміщення в
загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР – 28.05.2020 року об 11:01:05 годині (прийнято
данні: 2020-05-28 11:01:05), та направлено до НКЦПФР – 28.05.2020 року за вихідним електронним
номером: № 938/64 (Реєстраційний номер: 141858, Дата та час прийняття: 2020-05-28 11:03:51)
В Змісті інформації доповнено відомості щодо:
1) веб-сторінки у складі веб-сайту, безпосередньо на якій розміщена ця інформація, а саме:
www.tochprilad.com/https://tochprilad.com/uk/4shareholders
2) перебування членів правління на посадах, а саме:
Припинено повноваження Палій Анастасії Федорівни, у зв"язку із закінченням строку
повноважень 20.04.2020р.
Доповнено: «На вказану порсаду було обрано з 16.04.2019р. відповідно до Статуту товариства (згідно
рішення Нагядової ради від 16.04.2019р. Протокол № 4). Строк дії повноважень - на строк повноважень
діючого правління, а саме до 19.04.2020р.
Закінчила Національний університет харчових технологій спец. "Електротехнічні системи
електроспоживання" у 2001 р., "Менеджмент організацій" у 2002 р.
Загальний стаж роботи: 19 років
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада:
з 15.09.2011 р. по 28.04.2014 р. начальник планово-економічного відділу ПрАТ"ІНДАР",
з 01.03.2015 -головний економіст (за сумісництвом) ТОВ "ПОЛІМЕР-ТЕХНІКА",
з 03.01.2017 р. по 07.04.2019 р. на посаді консультант (фінансовий) ПАТ "Мукачівський завод
"Точприлад",
з 08.04.2019 по теперішній час на посаді директор (фінансовий) ПАТ "Мукачівський завод
"Точприлад",

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутність непогашеної (незнятої)
судимості.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:
відсутність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:
не афілійована особа акціонерного товариства, до складу органу якого обирається.
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: - відсутні.»
Припинено повноваження Харахаліль Лендар Февзійевич, у зв"язку із закінченням строку
повноважень 20.04.2020р.
Доповнено: «На вказану посаду було обрано 16.04.2019р. відповідно до Статуту товариства (згідно
рішення Нагядової ради від 16.04.2019р. Протокол № 4). Строк дії повноважень - на строк повноважень
діючого правління, а саме до 19.04.2020р.
Закінчив Національний університет оборони України, спеціальність "Управління діями з'єднань та
об'єднань Збройних сил" , кваліфікація "Професіонал Державного військового управління у сфері
оборони", 2010р.
Загальний стаж роботи: 33 роки
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада:
Служба в Збройних силах України
З 27.11.2018 р. по теперішній час працює ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад" - заступник голови
правління з безпеки та загальних питань.
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутність непогашеної (незнятої)
судимості.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:
відсутність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:
не афілійована особа акціонерного товариства, до складу органу якого обирається.
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: - відсутні.»
Припинено повноваження Комаревич Ірини Борисівни, у зв"язку із закінченням строку
повноважень 20.04.2020р.
Доповнено: «На вказану посаду було обрано 16.04.2019р. відповідно до Статуту товариства (згідно
рішення Нагядової ради від 16.04.2019р. Протокол № 4). Строк дії повноважень – на строк
повноважень діючого правління, а саме до 19.04.2020р.
Закінчила у 2004 р. Міжнародний університет «Рівненський економіко-гуманітарний інститут» імені
акад. С. Дем»янчука, економічний – фінансист, спеціаліст,
Загальний стаж роботи:
19 років
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада:
02.2009р. – 10.2014р. ТОВ «Церсаніт Інвест» – начальник відділу персоналом;
06.2015р.- 07.2015р.
Приватне малепідприємство науково-виробнича фірма «Продекологія» заступник директора з кадрових питань;
12.2015р – 08.2016р. ТОВ «Три ведмеді» – менеджер з персоналу;
11.2016р. – 08.2017р. ТОВ «Склоресурс» – директор з управління персоналом;
01.2018р. – 03.2018р. ТОВ «ЕЙ-ЕС Україна» – директор з управління персоналом
з 25.07.2018 р. По теперішній час ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» – директор з управління
персоналом.
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутність непогашеної (незнятої)
судимості.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:
відсутність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:

не афілійована особа акціонерного товариства, до складу органу якого обирається.
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: - відсутні.»
Припинено повноваження Галас Ольги Мігалівни, у зв"язку із закінченням строку повноважень
20.04.2020р.
Доповнено: «На вказану посаду було обрано 19.04.2017р. відповідно до Статуту товариства (згідно
рішення засідання Наглядової ради від 19.04.2017р. протокол № 4 строком на 3 роки. З 02.06.1997 - по
26.01.2005р.р. працювала заст.гол.бухгалтера на ВАТ "Мукачівському заводі "Точприлад", з
26.01.2005р. - переведено на посаду головного бухгалтера ПАТ "Мукачівський завод "Точприлад", на
цій посаді працює і по теперішній час. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає.»
Товариство спростовує зазначену розкриту недостовірну та неповну особливу інформацію Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента від 27.05.2020 рік.
Оприлюднення недостовірної та неповної регулярної особливої інформації Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента від 27.05.2020 рік відбулось через збої у роботі електронних систем, внаслідок
чого у особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 27.05.2020 рік не
було враховано останні зміни у інформації Товариства, а також через дуже стислі строки підготування
звітності.
Виправлена особлива інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 27.05.2020 рік
буде розкрита способами, передбаченими чинним законодавством України, з дотриманням термінів,
встановлених «Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого
рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826 (зі змінами та доповненнями).
Голова правління
ПрАТ "МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД" _______________ Ремінець Андрій Петрович
М.П.

