
Дата здійснення дії:  19.04.2012 

Назва повідомлення:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Вид інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Повне найменування 

емітента:  

Публічне акціонерне товариство "Пиво-безалкогольний комбінат 

"Славутич" 

Ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ емітента:  
00377511 

Місцезнаходження 

емітента:  
69076, м.Запоріжжя, вул.Георгія Сапожнікова,буд.6 

Регіон емітента:  2310137300 

Номер телефону 

керівника емітента:  
0612412042 

Текст повідомлення:  

Посадова особа - Голова Наглядової ради Артем'єв Антон Олегович (паспорт: серiя 62 номер 

6101060 виданий МУВС 788 09.08.2005р.) звiльнена з посади 19.04.2012р. за власним бажанням.  

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0.133%.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 4 роки. 

Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 19.04.2012р. (Протокол № 31).  

 

Посадова особа - Голова Наглядової ради Родж Йорн Толструп (паспорт: серiя PDNK номер 

204076119 виданий Департаментом Оденсе комуне 12.08.2009р.) призначена на посаду 19.04.2012р.  

Акцiями Товариства не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Cтрок, на який призначено особу, становить 3 роки. 

Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: 2006-2009 роки - Генеральний директор L'EASY, з 2009р. 

- Старший Вiце Президент Карлсберг у Пiвнiчнiй Європi Карлсберг А/С.  

Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 19.04.2012р. (Протокол № 31).  

 

Посадова особа - Член Наглядової ради Iсдейл Елейн Елiсон Джулiя (паспорт: серiя P GBR номер 

761037190 виданий FCO 15.09.2004р.) звiльнена з посади 19.04.2012р. за власним бажанням.  

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0.001%.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 4 роки.  

Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 19.04.2012р. (Протокол № 31).  

 

Посадова особа - Член Наглядової ради Сорен Холм Енсен (паспорт: серiя PDNK номер 203873997 

виданий Департаментом Амбасада i Куала Лумпур 20.05.2009р.) призначена на посаду 19.04.2012р.  

Акцiями Товариства не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Cтрок, на який призначено особу, становить 3 роки.  

Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: 2004 - 2007 роки - Керуючий директор Карлсберг Гонк-

Конг ЛТД, 2007 - 2010 роки - Керуючий директор Карлсберг Малайзiя Берхард, з 2010 року - 

Комерцiйний Вiце Президент Карлсберг у Пiвнiчнiй Європi та Генеральний директор Балтика 

Карлсберг А/С.  

Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 19.04.2012р. (Протокол № 31).  

 

Посадова особа - Голова Ревiзiйної комiсiї Базилевич Надiя Львiвна (паспорт: серiя 40 04 номер 

674677 виданий 44 вiддiлом мiлiцiї Приморського р-ну Санкт-Петербурга 01.10.2003р.) звiльнена з 

посади 19.04.2012р. за власним бажанням.  

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0.001%.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 2 роки.  

Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 31).  



 

Посадова особа - Голова Ревiзiйної комiсiї Томас Волке (паспорт: серiя PDNK номер 202897604 

виданий Департаментом Алерод комуне 20.11.2007р.) призначена на посаду 19.04.2012р.  

Акцiями Товариства не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Cтрок, на який призначено особу, становить 3 роки. 

Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: з 2006 року - Директор з регiонального контролю у 

Пiвнiчнiй Європi Карлсберг А/С.  

Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 19.04.2012р. (Протокол № 31).  

 

Посадова особа - Член Ревiзiйної комiсiї Вiбеке Агерхолм (паспорт: серiя PDNK номер 201169368 

виданий Департаментом Полiтiместерен i Лiнгбi 11.05.2006р.) призначена на посаду 19.04.2012р.  

Акцiями Товариства не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Cтрок, на який призначено особу, становить 3 роки. 

Протягом своєї дiяльностi особа обiймала посади: з 2006 року - Вiце Президент групи мiжнародного 

аудиту Карлсберг А/С. 

Особу призначено на посаду у зв'язку зi збiльшенням кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї до трьох 

осiб. 

Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 19.04.2012р. (Протокол № 31). 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: 

Генеральний директор Чернишов Петро Анатолійович 

 

 

Дата здійснення дії:  28.04.2011 

Назва повідомлення:  Відомості про рішення емітента про припинення представництва 

Вид інформації:  
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв 

Повне найменування 

емітента:  

Публічне акціонерне товариство "Пиво-безалкогольний комбінат 

"Славутич" 

Ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ емітента:  
00377511 

Місцезнаходження 

емітента:  
69076, м.Запоріжжя, вул.Георгія Сапожнікова,6 

Регіон емітента:  12028 

Номер телефону 

керівника емітента:  
0612412042          

Текст повідомлення:  

Загальними Зборами акціонерів, які відбулися 28.04.2011р. (Протокол № 30), було прийнято рішення 

про ліквідацію представництва у місті Львові.  

Адреса представництва: 79007, місто Львів, вул. Базарна,буд.25. 

Причиною прийняття даного рішення є передача функцій представництва до філії ПАТ ПБК 

«Славутич» у м. Львові з метою оптимізації витрат. 

Основним видом діяльності представництва ПАТ "ПБК "Славутич" у м.Львів  

була рекламна діяльність, головна функція: дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної 

думки. 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: 

Генеральний директор Чернишов Петро Анатолійович 

 

 


