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.
Директор

Романовський Юрiй Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
25.05.2015

М.П.

(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство"Дакор Вест"

2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

35600 Рiвненська область, мiсто Дубно вулиця Грушевського, будинок 184

4. Код за ЄДРПОУ

03118357

5. Міжміський код та телефон, факс

0365633184 0365633332

6. Електронна поштова адреса

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.05.2015
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.dakorwest.com/

в мережі Інтернет

(дата)

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата вчинення дії

(призначен
о або

Паспортні дані фізичної
Посада

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

звільнено)

1

2

3

4

Володіє часткою в

особи або ідентифікаційний статутному капіталі
код за ЄДРПОУ юридичної

емітента (у

особи

відсотках)

5

6

СР 918174
25.05.2015

обрано

Директор

Романовський Юрiй Миколайович

13.04.2002 Рiвненський РВ
УМВС України в Рiвненськiй

0

областi

Зміст інформації:

На пiдставi рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Дакор Вест» (в подальшому – «Товариство»), ПРОТОКОЛ ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСIДАННЯ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАКОР ВЕСТ" № 3 вiд 25.05.2015 року вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб емiтента:
ОБРАНО (ПРИЗНАЧЕНО):
На посаду Директор – Романовського Юрiя Миколайовича, паспорт серiї СР № 918174, виданий 13.04.2002 року Рiвненським РВ УМВС України в Рiвненськiй
областi. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Строк, на який
обрано (призначено) посадову особу – з 25 травня 2015 року по 26 лютого 2016 року згiдно трудового контракту, укладеного з посадовою особою. Iншi посади, якi
обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Райз-Захiд» (iдентифiкацiйний код 33246716,
мiсцезнаходження: вул. Грушевського, буд. 6, с. Привiльне, Дубенський район, Рiвненська обл., 35622) та Генеральний директор Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Сiльськогосподарське пiдприємство «Нива» (iдентифiкацiйний код 32404621, мiсцезнаходження: провул. Проїздний, 7, м. Дубно, Рiвненська обл.,
35601).

