Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента
1. Загальні відомості:
Публічне
акціонерне
товариство
«Вінницька
кондитерська фабрика»
1.2.Організаційно правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00382013
1.4.Мсіцезнаходження емітента
21001, м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8.
1.5.Міжміський код, телефон та факс (0432) 55-06-33.
емітента
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка http://www.vcf.vn.ua
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
1.7.Електорнна поштова адреса емітента
irina@vcf.vn.ua
1.8. Дата вчинення події
8 листопада 2013 р.
1.9.Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб
емітента
1.1. Повне найменування емітента

2. Текст повідомлення:
2.1. 8 листопада 2013 р. Ревізійна комісія Товариства (Протокол № б/н від 8 листопада
2013 р.) прийняла рішення звільнити Чемериську Ірину Борисівну (Паспорт серії АВ №
240999, виданий Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 01.08.2001 р.)
з посади члена Ревізійної комісії Товариства. Підстава такого рішення: заява Чемериської І. Б.
про звільнення у зв’язку з неможливістю подальшого виконання обов’язків члена Ревізійної
комісії ПАТ «ВКФ». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: у зв’язку з
неможливістю подальшого виконання особою обов’язків члена Ревізійної комісії ПАТ «ВКФ».
Особа перебувала на даній посаді 7 (сім) років. Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій,
що складає 00,00 % статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призначено.
2.2. Згідно Наказу Директора Товариства № 451-К від 8 листопада 2013 р. звільнено
Сумак Тетяну Миколаївну (Паспорт серії АА № 238962, виданий Замостянським РВ УМВС
України у Вінницькій області 18.06.1996 р.) з посади Головного бухгалтера ПАТ «ВКФ».
Підстава такого рішення: заява Сумак Т. М. про звільнення з посади за власним бажанням з 8
листопада 2013 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: Наказ Директора
№ 451-К від 8 листопада 2013 р. Особа перебувала на даній посаді 7 (сім) років. Особа володіє
00, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 00,00 % статутного капіталу Емітента. Особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.3. Згідно Наказу Директора Товариства № 454-К від 8 листопада 2013 р.
призначено Чемериську Ірину Борисівну
(Паспорт серії АВ № 240999, виданий
Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 01.08.2001 р.) на посаду
Головного бухгалтера ПАТ «ВКФ». Термін, на який призначено особу на посаду: необмежений.
Підстава такого рішення: заява Чемериської І. Б. про призначення з 11 листопада 2013 р.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: Наказ Директора № 454-К від 8
листопада 2013 р. Інші посади, які особа обіймала: бухгалтер розрахункового відділу ВАТ «ВКФ»,
заступник головного бухгалтера ПАТ «ВКФ». Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій, що
складає 00,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.
3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:
Директор ПАТ «ВКФ»
11 листопада 2013 р.

Білик О. О.

