
Особлива інформація  

(інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання". 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство. 

3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58. 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05747991. 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93. 

6. Адреса електронної пошти: info@snpo.ua. 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює 

оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA. 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку, адреса сторінки: http://snpo.ua/ru/o-

kompanii/dlya-aktsionerov/osobaya-i-regulyarnaya-informatsiya-emitenta/osobaya-informatsiya-emitenta/, 16.12.2019р. 

 

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 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

13.12.2019 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Степанчук  

Олена Iгорiвна 
- 0 

Зміст інформації: 

Відповідно до прав, що надані ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з листом акціонера АТ «Сумське 

НВО» (далі - Товариство) - компанії  «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (вх. 

канцелярії Товариства № 6455 від 13.12.2019р.) про заміну члена Наглядової ради Товариства, а саме: відкликання 

(припинення повноважень) члена Наглядової ради Товариства – представника акціонера компанії Стремвол Холдінгз Лімітед 

(Stremvol Holdings Limited) Степанчук Олени Ігорівни та призначення членом Наглядової ради Товариства – представника 

акціонера компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited) Карпичева Іллі Олександровича, відбулися наступні 

зміни у складі посадових осіб Товариства: 

з 13.12.2019р. припинено повноваження члена  Наглядової ради Товариства (представника акціонера компанiї «СТРЕМВОЛ 

ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) – Степанчук Олени Ігорівни. 

Посадова особа не володіє акціями Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

Перебувала на посаді з 26.07.2019р. 

Призначення на дану посаду відбулося. 

Відповідно до п. 10.6 Статуту та п.3.6 Положення Про Наглядову раду Товариства повноваження члена Наглядової ради 

припиняються достроково у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є 

представником акціонера. 

13.12.2019 

 

призначено  

 

член 

Наглядової 

ради 

Карпичев  

Ілля Олександрович 
- 0 

Зміст інформації: 

Відповідно до прав, що надані ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з листом акціонера Товариства - 

компанії  «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (вх. канцелярії Товариства № 6455 від 

13.12.2019р.) про заміну члена Наглядової ради Товариства, а саме: відкликання (припинення повноважень) члена Наглядової 

ради Товариства – представника акціонера компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited) Степанчук Олени 

Ігорівни та призначення членом Наглядової ради Товариства – представника акціонера компанії Стремвол Холдінгз Лімітед 

(Stremvol Holdings Limited) Карпичева Іллі Олександровича, відбулися наступні зміни у складі посадових осіб Товариства: 

з 13.12.2019р. призначено членом  Наглядової ради Товариства (представника акціонера компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС 

ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) – Карпичева Іллю Олександровича. 

Посадова особа не володіє акціями Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:  заступник начальника планово-економічного управління АТ 

«Сумське НВО», м. Суми. 

Строк, на який обрано особу – до переобрання (припинення повноважень).  

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 

2180/24712 (із змінами).  

Генеральний директор Лук'яненко В.М.                                                                                      16.12.2019р. 

 

 

 


