
                                                Додаток 1 

        до Положення про розкриття інформації емітентами  

        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      

     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та  

паперової форм інформації, що подається до  

Комісії, та достовірність інформації, наданої  

для розкриття в загальнодоступній інформаційній  

базі даних Комісії. 

Генеральний 

директор 
      

Шевченко Євген Вiкторович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

                        М.П. 
26.04.2016 

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова 

форма емітента 
Публiчне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

емітента 
69076 м.Запорiжжя вул.Георгiя Сапожнiкова,6 

4. Ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ емітента 
00377511 

5. Міжміський код, телефон 

та факс емітента 
(061) 228-11-99 (061) 228-13-88 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
vasiliy.sidorenko@carlsberg.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано* у 80(2334) "Вiдомостi НКЦПФР" 

  

26.04.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
 (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці www.carlsbergukraine.com 
в мережі 

Інтернет 
26.04.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 

 

 
* Зазначається при поданні до Комісії 



 
 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові 

або повне найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 

дата видачі, орган, який видав)** або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

22.04.2016 
припинено 

повноваження 
Голова Наглядової ради Пастушка Яцек Кшиштоф ЕЕ 5074260 Мазовецьким воєводством 02.07.2012 0.00000 

Зміст інформації 

Повноваження Голови Наглядової ради - Пастушки Яцека Кшиштофа (паспорт: серiя ЕЕ номер 5074260 виданий Мазовецьким воєводством 02.07.2012р.) припиненi 22.04.2016р. у зв'язку 

з переобранням всього складу Наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала 

на посадi, становить 1 рiк.  Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 22.04.2016р. 

22.04.2016 
припинено 

повноваження 
Член Наглядової ради Рогачевський Антон Львович 

40 03 501973 27 вiддiлом мiлiцiї Центрального 

вiддiлення Санкт-Петербурга 06.03.2003 
0.00000 

Зміст інформації 

Повноваження члена Наглядової ради - Рогачевського Антона Львовича (паспорт: серiя 40 03 номер 501973 виданий 27 вiддiлом мiлiцiї Центрального вiддiлення Санкт-Петербурга 

06.03.2003р.) припиненi 22.04.2016р. у зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради.  Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 1 рiк. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 22.04.2016р. 

22.04.2016 
припинено 

повноваження 
Член Наглядової ради Хансен Томас Кезлер PDNK 205406954 Глоструп коммуне 04.08.2011 0.00000 

Зміст інформації 

Повноваження Члена Наглядової ради - Хансена Томаса Кезлера (паспорт: серiя PDNK номер 205406954 виданий Глоструп коммуне 04.08.2011р.) припиненi 22.04.2016 р. за власним 

бажанням. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 3 роки. Рiшення 

прийнято загальними Зборами акцiонерiв 22.04.2016р. 

22.04.2016 обрано Голова Наглядової ради Пастушка Яцек Кшиштоф ЕЕ 5074260 Мазовецьким воєводством 02.07.2012 0.00000 

Зміст інформації 

Голова Наглядової ради - Пастушка Яцек Кшиштоф (паспорт: серiя ЕЕ номер 5074260 виданий Мазовецьким воєводством 02.07.2012р.) обраний на посаду 22.04.2016р. Акiями Товариства 

не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Генеральний 

директор Карлсберг Польща, Генеральний директор Рiнгнес Норвегiя, Президент ТОВ Балтика, РФ. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 22.04.2016р. 

22.04.2016 обрано Член Наглядової ради Рогачевський Антон Львович 
40 03 501973 27 вiддiлом мiлiцiї Центрального 

вiддiлення Санкт-Петербурга 06.03.2003 
0.00000 

Зміст інформації 

Член Наглядової ради - Рогачевський Антон Львович (паспорт: серiя 40 03 номер 501973 виданий 27 вiддiлом мiлiцiї Центрального вiддiлення Санкт-Петербурга 06.03.2003р.) обраний на 
посаду 22.04.2016р. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця 

особа за останнi 5 рокiв - Вiце-Президент з правових питань ТОВ Балтика, РФ. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 22.04.2016р. 

22.04.2016 обрано Член Наглядової ради Єлфiмов Олексiй Юрiйович 
71 6678856 Федеральна мiграцiйна служба РФ, код 

пiдроздiлу 78039 07.11.2011 
0.00000 

Зміст інформації 

Член Наглядової ради - Єлфiмов Олексiй Юрiйович (паспорт: серiя 71 номер 6678856 виданий Федеральна мiграцiйна служба РФ, код пiдроздiлу 78039 07.11.2011р.) обраний на посаду 

22.04.2016р. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 

останнi 5 рокiв - Керуючий юрист - начальник вiддiлу з корпоративної роботи та майна ТОВ Балтика, РФ. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 22.04.2016р. 

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)  



 


