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6. Алреса стор|нки в мереж1 1нтернет, яка додатково
використовусться ем|тентом для розкриття 1-тттр://ро1сатр|то.сотт/ша/

|нформаш||

7 . Бид особливо| |нформаш|{ 3м!на складу посадових оо|б ем|тента

[1. 1екст пов!домле[||{я

9 зв'язку 1з тим, що в|дпов|дно до ч' 2 ст. з2 зу <|{ро акц|онерн1 товариства> не р|дтпе н|тк раз

на три роки товариство зобов'язане виносити на загш1ьн| збори акц|онер!в питання про

припинення повнова)кень член|в Ёаглядово\ради,27 квттня 2015 р. черговими зага-'1ьними

.б'р''" акц|онер1в |1А[ кФ1рма <|1олтавпиво) (дал] _ [овариство) було прийнято р|тшення

(протокол.}хгр 31 в|д 27.04.20|5 р.) про:

- [1рипинення повнова)кень члена Ёаглядово\ рали [овариства: {,А€АЁов мАгомвт
АБдулмАджитов}}49. 3годи на розкриття паспортних даних не надав. Ёе волод]с частко}о в

статутному кап|тал! [овариства. Бепогатпено| суАимост| за корислив| та посадов1 зло'тини не мас.

Ёа посаду було 9брано 03 липня 2012 року (протокол загальних збор1в акш|онер|в 1овариства }\о

28 в|д 0з.07.2о12 р.). €трок, протягом якого перебував на посад1 складас 34 м1сяца.

} зв'язку |з тим, що в|дпов1дно до ч' 2 ст. з2 зу <[{ро акш|онерн! товариства> не р|дтпе н|ж раз
1]а три роки товариство зобов'язане виносити на загальн| збори акц|онер|в питання г{ро

г{рипинення повнова)1(ень член|в Ёаглядово| ради, 27 квттня 2015 р. черговими загальними

зборами акц|от+ер!в [1А[ кФ1рма <[1олтавпиво) (дал| - 1овариство) було прийнято р|тпення
(протокол .}',1ч 31 в1д 27 '04.201л5 р.) про:

- [1рипинення повноваже[{ь члена Ёаглядово| рали 1овариства: й}Р[А твтянА
в'ячвслАв1внА' 3годи на розкриття г{аопортних даних не надала. Ёе волод|с частко}о в

статутному кап|тал1 [овариства. Ёепогатпено| сулимост| за корислив1 та посадов| з.т;очини не мас.

Ёа посалу було обрано 03 липня 2012 року (протокол загш1ьних збор|в акц|оттер|в }овариства}х[е

28 в1д 03.07.2012 р')
€трок, г1ротягом якого перебував на посад! складас 34 м1сяця.

} зв'язку !з тим, що в1дпов!дно до ч. 2 ст. з2зу к|1ро акш1онерн1товариства> тте р|дтпе н|ж раз

на три роки товариство зобов'язане виносити на загальн[ збори акц1онер|в питан[{я про

припинення повн0ва)1(ень член!в !{аглядово| ради, 27 квттня 2015 р' черговими загальними

зборами акц|онер|в |1А1 кФ|рма <|1олтавпиво) (дал1- [овариство) було прийнято р|тпення
(протокол .1хгц 31 в|д 21 .04'2015 р.) про:



: .:_:.:..я повнова)кень члена Ёаглядово| рали 1овариства: 1[ЁА1 '€вА ольгА
: - " _ -_]3}-1А. 3годи на розкриття паст10р'!'них даних не надала. Ёе волод|с частко}о в

-.":'' кап]тац! [овариства. Ёепогатпено| суАимост1 за !(орислив| та посадов| злочини не мас.
-':-" $:'.1Ф обрано 03 липня 2012 року (протокол загапьних збор|в атсш|онер1в [овариства)\э

-. -;;']012 р.)
, --:.тягом якого перебував на посад| с1шада€ 34 м1сяця.

.з.<: |з тим' що в]дпов|дно до ч. 2 ет. 32 3} к|1ро акц|онертт1 товариства> не р|дгше н|:т< раз
:-1к]1 товариство зобов'язане виносити на загацьн| збори акш!онер|в питання лро обрання
;]аг.-тядово? ради, 27 квутття 2015 р. черговими заг€!цьними зборами ат<ц1онер1в !1А'[ кФ1рма

:зп!1во) (дал1_ [овариство) було прийнято р|тпення (протокол ф 31 в1д 27.04.2015 р.) про:

- _ ]:;ння члена Ёаглядово| ради [овариства: !А€АЁов мАгомвт АБдулмАджитович.
: ' _.: на розкриття паспортних даних не надав. Ёе волод|с частко}о в статутношту т<ап|тал!

' -.=:;тства. Ёепогатпено| сулимост| за корислив| та посадов] злочини не \{ас. Фбрано на

=.: ]ьтежений терм1н з 27 кв!тття 2015 року, до обрання 3агальними зборапти актт!онер1в гтовог'о

-:'..:_]\ Ё1аглядово|рали 1'овариства. [1осади. як| об1ймаца ця особа протяго\{ остатггт!х п'яти ролс|в:
. ] 1 .0].2005 р. по тепер|тпн1й час - генерацьний директор БА1 к€тавропольський пивоваренний
:;зо-])).Базас]данн! Ёаглядово|рали?овариствар|тпенттяпц.}хгч1 в1д21.04.2015р.з1 ск.:1ад}'члегт]в

]зг.-тя.]ово| рали [овариства |,асанова й.А. обрано головою [{аглядово! рали [овариства.

}-зв'язку|зтим,щов1дпов|днодо ч'2ст'32зук[1роакш|оттсртт! товариства>:тер|дтшен1жраз
;:] трт1 роки товариство зобов'язане виносити на заг&пьн1 збори ат<ш|онер|в пита}{ня гтро обрання
ч--тен|в Ёаглядово| ради, 27 кв\тня 2015 р. чергови\{и загальнитт{и зборами акш1онер1в [1А1 кФ!рма

[1о.-ттавпиво) (дал1 - ?овариство) було прийнято р!тпення (протот<ол .]\го 3 1 в|д 27 .04.201 5 р.) т;ро:

- Фбрання члет{а Ёаглядово| рали 1овариства: й}Р[А твтянА в'ячвслАв1внА. 3го.]и гта

розкриття паспортт{их даних не надала. Ёе волод]с !]астко1о в статутному кап!та'т1 [оваргтства"
Ё{епогатшено| сулимост! за корислив| та посадов! злочини не мас. Фбрано на необьтежений терпт|н з

]7 кв1тня 2015 року, до обрання 3агальними збораьти акц|оглер1в тлового складу Баг.тядово| рали
[[овариства. 11осади, як1 об|ймала ця особа протягом остатлн!х п'яти рок|в; з 17.02.1999 р. по
.с-пер|гпн|й час - заступник генера-|ьного ]{иректора з еконопт!ки БА1 к€тавропольськи!"1
.1 11воваренний завод>.

}- зв'язку !з тиь'т, що в|дпов]дно до ч. 2 ст. 32 зу к[1ро акш|огтерн| товариства>> тте р|]ттпе н1т< раз
.-.1 тр[1 роки товариство зобов'язане виносити на загальг|1 збори акш|онер!в пита}]ня про обрання
-.:ен|в Ёаглядово| ради, 21 кв\тня 2015 р. черговими загапьни\{и зборами акш!от:ер|в [1А[ кФ|рма
_1с].11&Б!!{Бо> (дал! - [овариство) було прийнято р1тпеттття (протокол ,\р 3 ] в1д 21'01.2015 р.) лтро:

- ']тц5ранг:я члена Ёаглядово| рали [овариства: ![{{А]'€вА ольгА миколА|внд. 3годрт на
] ' зкр11ття паспортних дагтих не нада]1а. 11е волод|с частко1о в статутному кап1тал| [овариства.
--::огагпено| сулимост| за корислив| та посадов| злочит1и не мас. Фбрано гта необпцех<ений терп,т1гт з

-- .;в|тня 2015 року, до обрання 3агальгтиьти зборами акц|огтер!в гтового складу [{агля;_1ово|рали
-_з:р}1ства. |1осади, як1 об]ймала ця особа протягом остагттт1х п'яти рок1в: з 16.05.2000 р. по
_--;:1гпн1й час * головний техттолог! заступ11ик генерального директора з розвитку. виробництву
' .-:']Ё1| БА1 <€'гавропольський пивоваренний завод).

{{|. [1!дгпис

_ -'']э. зазначена нижче, п|дтверАжус д9с..гов!рн!сть 1нформаш||, ш1о м!ститься у пов1допт:тетттт1. та
] -::' шо вона гтесе в|дпов1дапьн|сть зг|дтто |з закртт0давством.

- -,::'1езъ-ванняпосади

|енер&цьний директор

|авр!ненко Басиль йикитови.т
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