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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство
"Домiнiк"

2. Код за ЄДРПОУ

00382208

3. Місцезнаходження

36009, м. Полтава, вул. Маршала
Бiрюзова, 2

4. Міжміський код, телефон та факс

(0532) 50-50-40 (0532) 50-50-40

5. Електронна поштова адреса

Seryogina_O_M@dominik.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття
www.dominik.ua
інформації

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Домiнiк" вiдповiдно до протоколу № 21 вiд
18.10.2017 р. припинено повноваження члена Правлiння ПрАТ "Домiнiк" Петрик Лiлiї
Михайлiвни (паспорт серiї КО № 663142, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в
Полтавськiй областi 06.07.2006 р.) з 18.10.2017 року, у зв'язку iз її звiльненням. На посадi
члена Правлiння перебувала з 14.03.2017 р. по 18.10.2017 р. Частки в статутному капiталi
Товариства не має. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Домiнiк" вiдповiдно до протоколу № 21 вiд
18.10.2017 р. обрано Романенко Iрину Василiвну (паспорт серiя КО № 482097, виданий
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 27 сiчня 2003 року) на
посаду члена Правлiння ПрАТ "Домiнiк" з 18.10.2017 р. по 14.03.2020 р. Попереднi
посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник фiнансового вiддiлу
ПАТ "Полтавакондитер", начальник фiнансового вiддiлу ПраТ "Полтавакондитер",
фiнансовий директор ПрАТ "Домiнiк".Частки в статутному капiталi Товариства не має.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Плаксiй Валерiй Iгорович

2. Найменування посади

Голова Правлiння

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

18.10.2017
(дата)

