Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство
„Володарсько-Волинський льонозавод”

2. Код за ЄДРПОУ

00306012

3. Місцезнаходження

12122, Житомирська обл., Хорошiвський рн, с.Рижани, вул.Заводська, 1

4. Міжміський код, телефон та факс

(04145) 53159, 53159

5. Електронна поштова адреса

Bulash1969@yandex.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
linenofdesna.com/filiji
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення.
Згідно рішення Загальних зборів ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” від
28.04.17р. (протокол №1), сталися зміни у складі посадових осіб, по закінченню
терміну обрання:
2.1. Припинено повноваження члена наглядової ради Предко Володимира
Петровича, володіє часткою 0,87837% в СК емітента, на посаді перебував з
29.04.2014р.
2.2. Припинено повноваження члена наглядової ради Сiтенко Тараса
Олександровича, володіє часткою 0,02613% в СК емітента, на посаді перебував з
10.12.2012р.
2.3. Припинено повноваження голови наглядової ради Терещенко Мiшеля, володіє
часткою 0,02669% в СК емітента, на посаді перебував з 10.12.2012р.
2.4. Припинено повноваження члена ревізійної комісії Яремчук Валентини
Миколаївни, володіє часткою 0,02613% в СК емітента, на посаді перебувала з
10.12.2012р.
2.5. Припинено повноваження члена ревізійної комісії Товариства з обмеженою
відповідальністю "Лінен оф Десна" (ідентифікаційний код 23163839,
місцезнаходження: 41400, Сумська обл., м.Глухів, вул.Жужоми, 31), володіє
часткою 60,13247% у СК емітента, на посаді перебувало з 10.12.2012р.
2.6. Припинено повноваження голови ревізійної комісії Сiтенко Дениса
Олександровича, володіє часткою 0,03431% у СК емітента, на посаді перебував з
10.12.2012р.
2.7. Обрано на посаду члена наглядової ради Сiтенко Тараса Олександровича, на
строк до наступних річних зборів товариства, володіє часткою 0,02613% в СК
емітента, займає посаду директора ТОВ "Комфорт-строй". Призначено головою
наглядової ради, згідно рішення наглядової ради №04-28 від 28.04.17р.
2.8. Обрано на посаду члена наглядової ради Сiтенко Дениса Олександровича, на
строк до наступних річних зборів товариства, володіє часткою 0,03431% в СК
емітента, займає посаду фахівця-аналітика з вивчення товарного ринку ДП
"СПРИНТЕР".
2.9. Обрано на посаду члена наглядової ради Бурика Олександра Івановича, який є
представником ТОВ "Лінен оф Десна" (ідентифікаційний код 23163839,
місцезнаходження: 41400, Сумська обл., м.Глухів, вул.Жужоми, 31, володіє
часткою 60,13247% у СК емітента), на строк до наступних річних зборів

товариства, акціями емітента не володіє, виконує обов’язки головного бухгалтера
ТОВ "Лінен оф Десна".
2.10. Обрано на посаду члена ревізійної комісії Яремчук Валентину Миколаївну,
терміном на 3 роки, володіє часткою 0,02613% у СК емітента, працює листоношею
в УкрПошта.
2.11. Обрано на посаду члена ревізійної комісії Павлюк Галину Василівну,
терміном на 3 роки, акціями емітента не володіє, працює бухгалтером в ТОВ "ТВКАгро".
2.12. Обрано на посаду члена ревізійної комісії Храброва Вадима Івановича,
терміном на 3 роки, акціями емітента не володіє, займає посаду генерального
директора ТОВ "Лінен оф Десна". Призначено головою ревізійної комісії, згідно
рішення ревізійної комісії №04-28 від 28.04.17р.
Усі перелічені вище, посадові особи не надали згоди на розкриття своїх паспортних
даних, непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи
злочини у сфері господарської, службової діяльності не мають.
Інших членів наглядової ради не обрано, через відсутність фахових кандидатур.

3. Підпис.
Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор _______________ Шевчук Юрій Миколайович

