ненадання згоди
У
разi надання згоди фiзичноi особи на розкриття паспортних даних. разi
описi.
зzrзначаеться
у
посадовоТ особи на розкриття rIаспортних даних щро це
** заповrшоеться щодо
фiзичниХ ОСiб.
* Зазначаеться
у

1) посала

головниЙ бухгалтер
2) прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи або повце HaiIMeHyBaHIrrI юридичноi особи
Бощлан IHHa МиколаiЪна
З) паспортнi данi фiзичноТ особи (серiя, номеР, дата видачi, орган, який видав)* або код за СЩРПОУ

юридлтчноi особи

дlн дlll дlн
4) piK народжен}и**
1

985

5) ocBiTa**

вища
6) стаж роботи (poKiB)**
10

7) найменування пiдприсмства та попереднrI tIосада, яку займав**

ПрАТ кРалiокомпанiя (ГАЛА), застуtIник головного бухгалтера.

8) дата набуття повноважень та TepMiH, на який обрано (призначено)
25

.0

4.20l б безстроково

9) Опис

повноваження та обов"язки посадовоi особи eMiTeHTa визначенi статутом товариства та посадовою
iнструкцiсю.Винагорода в натурЕlльНiй формi посадовiЙ особi eMiTeHTa не виIIлаЧув€rлась. Змiни у
персонttльЕому склалi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулись у звязку зi звiльненням за власним
бажанняМ голоurrогО бухгалтера ПавловськоТ ТетянИ олексiiЪни. Непогашеноi судимостi за корисливi
злочиt{И 11осадова особа eMiTeHTa не мае.IнШi посади, якi обiймаrrа особа протягом ocTaHHix п'яти poKiB
свосi дiяльностi: Тов "Укрелiттранс", б5/хгалтер; ТОв "Укрелiт-трансрейл", eKoHoMicT; тов "юспu,
бухгалтер; ,ЩП "НовиЙ обрiй", заступник головного бухгалтера; ТОВ "Захiд-Сервiс", головний бухгалтер;
ПП "Укр-Медмаркет", бухгалтер; ПрАТ кРалiОкомпанiя кГАЛА>, заступник головного бухгалтера.
* Зазначасться
згоди
у разi надання згоди фiзичноi особи на розкриття паспортних даних. У разi ненадання
гrосадовоТ особи на розкриття паспортних даних про це зrrзнача€ться у описi.
** Заповлшоеться rцодо
фiзичних осiб.
2. Iнформацiя про володiння посадовими особами eMiTeHTa

акцiями eMiTeHTa

Кiлькiсть за видами акцiй

Паспортн
i данi
фiзичноi

Посада

Прiзвище, особи
(серiя,
iм'я, по
батьковi номер,
посадовоi дата Kirro*i.,
ь акцiй
особи або видачi,
повне орган, (штук)

найменувапн який
я юридичноi видав)*

особи

або код за

€дрпоу

юридичн

1

генер€lJlьни
й директор

головний
букгалтер

23
Болховецький

Богдан

оТ

lJH

особи

дlн д/ll

Вiд
загальноi

кiлькостi прост простi на
i
акчiй (у
пред'явник
iMeHH
висотка
а
х)

i

