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 виконавчий

Крайняк Рудольф

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

18.08.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ
ПIДПРИЄМСТВО "ТЕРIХЕМ-ЛУЦЬК"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43020, мiсто Луцьк, вулиця Рiвненська, будинок 76А
4. Код за ЄДРПОУ
25093118
5. Міжміський код та телефон, факс
0332 78 81 70 0332 78 81 78
6. Електронна поштова адреса
tetyana.halchuk@terichem-lutsk.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.08.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

№ Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

TERICHEM-LUTSK.COM
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

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

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.08.2017

припинено
повноваження

голова
правлiння

Лях Мартiн

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПрАТ СП «Терiхем-Луцьк» (рiшення №4 вiд 17.08.2017р.) припинено повноваження голови правлiння Ляха Мартiна
17.08.2017р. Пiдстава - рiшення єдиного акцiонера про змiни в посадовому складi правлiння. Пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi
не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав. Перебував на
посадi з 14.01.2014р.
17.08.2017

припинено
повноваження

заступник
голови
правлiння

Дуловiч Ладiслав

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПрАТ СП «Терiхем-Луцьк» (рiшення №4 вiд 17.08.2017р.) припинено повноваження заступника голови правлiння
Дуловiча Ладiслава 17.08.2017р. Пiдстава - рiшення єдиного акцiонера про змiни в посадовому складi правлiння. Пакетом акцiй або часткою у
статутному капiталi не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Перебував на посадi з 23.04.2015р.
17.08.2017

припинено
повноваження

заступник
голови
правлiння

Немет Ладiслав

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПрАТ СП «Терiхем-Луцьк» (рiшення №4 вiд 17.08.2017р.) припинено повноваження заступника голови правлiння
Немета Ладiслава 17.08.2017р. Пiдстава - заява про припинення повноважень. Пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi не володiє;

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав. Перебував на посадi з
23.04.2015р.
17.08.2017

припинено
повноваження

член
правлiння

Пентiла Iлка

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПрАТ СП «Терiхем-Луцьк» (рiшення №4 вiд 17.08.2017р.) припинено повноваження члена правлiння Пентiла Iлка
17.08.2017р. Пiдстава - рiшення єдиного акцiонера про змiни в посадовому складi правлiння. Пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi
не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав. Перебував на
посадi з 10.11.2010р.
17.08.2017

припинено
повноваження

член
правлiння

Гальчук Тетяна
Степанiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПрАТ СП «Терiхем-Луцьк» (рiшення №4 вiд 17.08.2017р.) припинено повноваження члена правлiння Гальчук Тетяни
Степанiвни 17.08.2017р. Пiдстава - заява про припинення повноважень. Пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi не володiє;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посадi з
31.05.2005р.
17.08.2017

обрано

голова
правлiння

Пентiла Iлка

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПрАТ СП «Терiхем-Луцьк» (рiшення №4 вiд 17.08.2017р.) обрано головою правлiння Пентiла Iлка з 18.08.2017р.
Пiдстава - рiшення єдиного акцiонера про змiни в посадовому складi правлiння. Пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi не володiє;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обрано на термiн до
закiнчення повноважень правлiння (22.04.2020р.). Посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: директор напряму конденсаторних плiвок

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Terichem Tervakoski a.s. (попередня назва компанiї - Terichem a.s.),член правлiння ПрАТ СП "Терiхем-Луцьк".
17.08.2017

обрано

заступник
голови
правлiння

Нурмiнен Ярi

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПрАТ СП «Терiхем-Луцьк» (рiшення №4 вiд 17.08.2017р.) обрано заступником голови правлiння Нурмiнена Ярi з
18.08.2017р. Пiдстава - обрання до складу правлiння замiсть особи, повноваження якої припиняються. Пакетом акцiй або часткою у статутному
капiталi не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обрано на
термiн до закiнчення повноважень правлiння (22.04.2020р.). Посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: комерцiйний директор Terichem
Tervakoski a.s. (попередня назва компанiї - Terichem a.s.).
17.08.2017

обрано

заступник
голови
правлiння

Лях Мартiн

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПрАТ СП «Терiхем-Луцьк» (рiшення №4 вiд 17.08.2017р.) обрано заступником голови правлiння Ляха Мартiна з
18.08.2017р. Пiдстава - рiшення єдиного акцiонера про змiни в посадовому складi правлiння. Пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi
не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обрано на термiн
до закiнчення повноважень правлiння (22.04.2020р.). Посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: директор Strojchem а.s., директор Terichem
a.s., директор TATRAFAN s.r.o., голова правлiння ПрАТ СП "Терiхем-Луцьк".
17.08.2017

обрано

член
правлiння

Дуловiч Ладiслав

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПрАТ СП «Терiхем-Луцьк» (рiшення №4 вiд 17.08.2017р.) обрано членом правлiння Дуловiча Ладiслава з 18.08.2017р.

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Пiдстава - рiшення єдиного акцiонера про змiни в посадовому складi правлiння. Пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi не володiє;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обрано на термiн до
закiнчення повноважень правлiння (22.04.2020р.). Посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: фiнансовий директор Terichem Tervakoski a.s.
(попередня назва компанiї - Terichem a.s.), член правлiння, заступник голови правлiння ПрАТ СП "Терiхем-Луцьк".
17.08.2017

обрано

член
правлiння

Педраза Луiс

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПрАТ СП «Терiхем-Луцьк» (рiшення №4 вiд 17.08.2017р.) обрано членом правлiння Педразу Луiса з 18.08.2017р.
Пiдстава - обрання до складу правлiння замiсть особи, повноваження якої припиняються. Пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi не
володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обрано на термiн до
закiнчення повноважень правлiння (22.04.2020р.). Посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: менеджер з продажiв Terichem Tervakoski a.s.
(попередня назва компанiї - Terichem a.s.).
17.08.2017

припинено
повноваження

ревiзор

Горбач Людмила
Вiкторiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПрАТ СП «Терiхем-Луцьк» (рiшення №4 вiд 17.08.2017р.) достроково припинено повноваження ревiзора Горбач
Людмили Вiкторiвни 17.08.2017р. Пiдстава - заява про припинення повноважень. Пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi не володiє;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посадi з
22.04.2011р.
17.08.2017

обрано

ревiзор

Демчук Iгор Васильович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Єдиним акцiонером ПрАТ СП «Терiхем-Луцьк» (рiшення №4 вiд 17.08.2017р.) обрано ревiзором Демчука Iгоря Васильовича з 18.08.2017р.

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

термiном на 5 рокiв. Пiдстава - обрання ревiзора замiсть особи, повноваження якої припиняються. Пакетом акцiй або часткою у статутному
капiталi не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посади, якi
обiймав протягом останнiх 5 рокiв: заступник директора з економiки та фiнансiв ТзОВ "Вест Ойл Груп", менеджер з фiнансiв ПрАТ СП
"Терiхем-Луцьк", менеджер з фiнансiв ТОВ "Терiхем Трейд".
17.08.2017

припинено
повноваження

головний
бухгалтер

Гальчук Тетяна
Степанiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Директором виконавчим ПрАТ СП "Терiхем-Луцьк", згiдно Наказу (розпорядження) про переведення на iншу роботу №131-0004 вiд
17.08.2017р., припинено повноваження головного бухгалтера Гальчук Тетяни Степанiвни. Пiдстава - переведення 18.08.2017р. на посаду
начальника бухгалтерського вiддiлу, за заявою працiвника. Пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi не володiє; непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посадi з 02.04.1999р.
17.08.2017

призначено

головний
бухгалтер

Горбач Людмила
Вiкторiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Директором виконавчим ПрАТ СП "Терiхем-Луцьк", згiдно Наказу (розпорядження) про переведення на iншу роботу №132-0005 вiд
17.08.2017р., безстроково призначено головним бухгалтером Горбач Людмилу Вiкторiвну. Пiдстава - переведення 18.08.2017р. з посади
економiста, за заявою працiвника. Пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: економiст, ревiзор ПрАТ СП
"Терiхем-Луцьк", головний бухгалтер ТОВ "Терiхем-Трейд".

