Південно-Українське територіальне управління
Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку

Публiчне акцiонерне товариство "Знам'янський завод "Акустика" надає особову інформацію
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента від "29" травня 2014 р.

1. Паперова форма повідомлення.
2. Електронна форма повідомлення.

Директор
(посада)

МП

Дата

02.06.2014

___________

Довгаленко Володимир Анатолiйович

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш Повідомлення
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Довгаленко Володимир Анатолiйович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

02.06.2014
Дата

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Знам'янський завод "Акустика"

2. Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

27400 м. Знам'янка вул. Петровського,1

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14311270

5.Міжміський код та телефон, факс

05233 32372 05233 32968

6. Електронна поштова адреса

vat_znamakustika@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.05.2014
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

Код за ЄДРПОУ 14311270
Складено на 29.05.2014

100 бюлетень "Цiннi папери України"

02.06.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

www.lks. ua

30.05.2014

(адреса сторінки)

Дата

Публiчне акцiонерне товариство "Знам'янський завод "Акустика"

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав) або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному
капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.05.2014

звільнено

Директор

Ентц Олег Анатолiйович

ВТ 052550 Кiровським РВ в м.

0.00000

Донецьк ГУДМС України в
Донецькiй областi 19.11.2013
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Ентц Олег Анатолiйович (паспорт: серiя ВТ номер 052550 виданий Кiровським РВ в м. Донецьк ГУДМС України в Донецькiй областi 19.11.2013) звiльнена з посади згiдно Протокола № 3
засiдання зборiв наглядової ради ПАТ "Знам'янський завод АКУСТИКА" вiд 29.05.2014 року. Припинено повноваження в зв'язку з фактичною вiдсутнiстю Ентца Олега Анатолiйовича на роботi з 12.05.2014 по
29.05.2014 року, та неможливiстю фактично встановити його мiсцезнаходження. Визнати таким, що Ентц Олег Анатолiйович не виконує обов'язки директора покладенi на нього загальними зборами ПАТ "Знам'янський
завод "АКУСТИКА" вiд 29.04.2014 року. Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.05.2014

призначенено

Директор

Довгаленко Володимир

ЕА 286065 Знам'янським МРВ

Анатолiйович

УМВС України в Кiровоградськiй

0.00000

областi 16.05.1997
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Довгаленко Володимир Анатолiйович (паспорт: серiя ЕА номер 286065 виданий Знам'янським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 16.05.1997) призначена на посаду згiдно Протокола
№ 3 засiдання зборiв наглядової ради ПАТ "Знам'янський завод АКУСТИКА" вiд 29.05.2014 року. Призначити Довгаленка Володимира Анатолiйовича на посаду директора ПАТ "Знам'янський завод АКУСТИКА" з дати
пiдписання контракту термiном на 3 роки. Останнє мiсце роботи - приватний пiдприємиць (ФОП) Довгаленко Володимир Анатолiйович. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.

Код за ЄДРПОУ 14311270
Складено на 29.05.2014

Публiчне акцiонерне товариство "Знам'янський завод "Акустика"

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Знам'янський завод "Акустика"

1.2. Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента

14311270

1.4. Місцезнаходження

27400 м. Знам'янка вул. Петровського,1

1.5.Міжміський код та телефон, факс

05233 32372 05233 32968

1.6. Електронна поштова адреса

vat_znamakustika@emitent.net.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації

www.lks. ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до
вимог глави 2 розділу II

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Посадова особа Директор Ентц Олег Анатолiйович (паспорт: серiя ВТ номер 052550 виданий Кiровським РВ в м. Донецьк ГУДМС України в
Донецькiй областi 19.11.2013) звiльнена з посади згiдно Протокола № 3 засiдання зборiв наглядової ради ПАТ "Знам'янський завод АКУСТИКА" вiд
29.05.2014 року. Припинено повноваження в зв'язку з фактичною вiдсутнiстю Ентца Олега Анатолiйовича на роботi з 12.05.2014 по 29.05.2014
року, та неможливiстю фактично встановити його мiсцезнаходження. Визнати таким, що Ентц Олег Анатолiйович не виконує обов'язки
директора покладенi на нього загальними зборами ПАТ "Знам'янський завод "АКУСТИКА" вiд 29.04.2014 року. Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Директор Довгаленко Володимир Анатолiйович (паспорт: серiя ЕА номер 286065 виданий Знам'янським МРВ УМВС України в
Кiровоградськiй областi 16.05.1997) призначена на посаду згiдно Протокола № 3 засiдання зборiв наглядової ради ПАТ "Знам'янський завод
АКУСТИКА" вiд 29.05.2014 року. Призначити Довгаленка Володимира Анатолiйовича на посаду директора ПАТ "Знам'янський завод АКУСТИКА"
з дати пiдписання контракту термiном на 3 роки. Останнє мiсце роботи - приватний пiдприємиць (ФОП) Довгаленко Володимир
Анатолiйович. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
3.2. Найменування посади
Довгаленко Володимир Анатолiйович

Директор
( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

