Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
СОБЧУК ВIТАЛIЙ
МИКОЛАЙОВИЧ

Директор
(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

27.12.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАКОР ВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
35600, Рiвненська обл., мiсто Дубно, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 184
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
03118357
5. Міжміський код та телефон, факс
38 03656 33184 38 03656 3 33 32
6. Електронна поштова адреса
KochkalovA@ulf.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.12.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на сторінці

250 (3003) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку"

29.12.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://dakorwest.com/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.12.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.12.2018

звільнено

Головний
бухгалтер

Вовкотруб Iван
Богданович

-

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до наказу Директора ПРАТ "ДАКОР ВЕСТ" №11-К вiд 27.12.2018 року, прийнято рiшення звiльнити 27.12.2018 року з посади
Головного бухгалтера Вовкотруба Iвана Богдановича, за згодою сторiн, згiдно п.1 ст. 36 КЗпП України, на пiдставi заяви Вовкотруба I.Б. Згоди
на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. На посадi Головного бухгалтера перебував з 23.01.2018р.
27.12.2018

призначено

Головний
бухгалтер

Коваль Юлiя Олегiвна

-

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до наказу Директора ПРАТ "ДАКОР ВЕСТ" №12-К вiд 27.12.2018 року, прийнято рiшення призначити Коваль Юлiю Олегiвну на
посаду Головного бухгалтера з 28.12.2018р. Строк, на який призначено (обрано) особу - невизначено. Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Останнi 5 рокiв
займала наступнi посади: бухгалтер ТОВ "Захiдна агровиробнича компанiя".

