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Аодаток 28

до |]оложення про розкриття 1нформац!| ом!тентами ц!нних папер1в

[1овйомлення про випикнення особливо! !нфорплац1! (|нформац1т про !потечн! ц|нн!
папери' сертиф1кати фонду операц1й 3 перухом|стго) еп{|тента
(для опубл|кування у оф1ц1йному друкованому виданн1)

1.3агальн| в!домост|
1.

пуБл|чнв Акц1онвРнв товАРиство
''в овчАнський АгРвгАтний зАв од''

[|овне найменування ем1тента

2. |дентиф1кац1йний код за сдРпоу ем|тента
3 . 1!11сцезнаходх{ення ем1тента

|4з09841
62504 \.аок!вська обл.. м. 8овчанськ

в л. |1

4. й!жм!ський

05741 4з4з0 42',718 05741 4з4з0 42118

5. Блектронна [о1птова адреса ем!тецта
6. Адреса стор|нки в мерех<! 1нтернет' яка додатково

\{\ш\^/.у7а.соп. ца

використовуеться ем1тентом для розкриття 1нфррщецц
7. Бид особливо| 1нформац1|

2.

81домост!

посадових ос!б ем!тента

1екст пов1домлення

11е ца]\а згоди на розкриття
частко}о в статутному
Болод|е
вчинення
д|\22.04.2015)
22.04.20|5
паспортних
Р.(дата
та посадов!
корислив|
за
кап1тал1 ем1тента 9.96690%на с).ш4у з020в114.86 щн. Ёепога:цено| суАимост|
_
3агальними
прийнято
Р|гпення
злочини немае. €щок, протягом якого особа перебрала на посад| ри роки.
зборами акц1онер[в 22.04.2015 р ( протокол ]ч[ч23 в|д 22'04'20\5 р'),'
паспортних
|1оБноваження 9лен ||равл|ння Ро:кнов Флександр 1ванович ( особа не дала згоди на розкриття
кап|тал|
в
статутному
частко}о
Болод1с
даних) припин9но 22.04'20|5 Р.(дата вчинення дт122.04.20|5)
злочини немас.
ем!тента \ 'з116',7о^на с}4\4у з9ъз67з '95 щн. Ёепогагпено| суАимост1 за корислив1 та лосадов|
Раглядово]
прийнято
Р|:цення
ради (
посад|
на
р!тшенням
перебрала
якого
особа
щи роки.
€щок' протягом
гтротокол ]:гч1 в1д 22.04.20|5 року.).
[1овноваження 9лен [1равл|ння €лтооаренко €ерг!й Б1кторовлтя ( особа не д€ш!а згоди на розкриття
паспортних даних) припинено 22.о4.20|5 р.(дата вчинення дт122.04.2015) 8олоп1е часткото в ста'|утному
та посадов!
кап|тал| ем|тента 4.25'7|8уона суму 12902в58.в5 грн. Бепогашлено| суАимост1 за корис':тив!
ггрийнято
Р!гце+тня
цосад1
на
р!тшенняп':
перебувала
щи роки.
злочини немае' €щок, протягом яйого особа
Ё1аглядово| ради (протокол .}'{ч1 в|д22.04.2015 року.)
паспортних
|]овноваження 9лен [1равл|ння [[.|крко Флег 1!1иколайович ( особа не дала згоди на розкри'гтя
кап]та.тг]
в
статутному
часткою
Болод1с
вчинення
д1\22.04.201;5)
22.04'20\5
ланих) припинено
Р.(дата
злочини нема€'
ем|тента 0.629з]1%онасулу 19б7з5в.в1 щн. Ёепогатшено|суАимост! закорислив1 тапосадов1
Ёаглядово|
раАи
Б"'б' перебрала на посад! - щи роки. Р|тпецня прийнято р!тшенням
€трок, протягом

|1овноваження |олова [1равл1ння Антоненко Флекоандр Анатол1йовин ( особа

даних) ,р"'й""''

(протокол

]ч[ч1

".'.'

в|д 22.04.2015 року.).

|1аспортних
|[овнова>кення 9лен [1равл|ння Ёи>кник Флександра |1ещ|вна ( осо6а не дала згоди на розкригтя
кап!тал1
в
статутному
частко!о
Болод|е
даних) припинено 22.04.20::5 р.(дата вчинення д1\22.04.2015)
злочини немас'
ем1тента 2.'72414% на суму в256460.в0 щн. Ёепога:пено| суАимост| за корислив| та посадов|

€рок,

Б"'б' перебрала

протягом

(протокол

"*'.'
]х|ч1 в|д 22.04.20|5

на посад1 - три роки' Р1тпення прийнято р1тпенням Ёаглядово| раАи

року.)'

({лен |{равл1ння {маль Флекс|й йикитович ( особа не дала згоди на розкриття пасг|ортних
вчинення д1\22.04.2015) Болод1с частко1о в ста1'утному кап[тал!
г{рипинено 22'0^.20|5

|{овновах<ення

Р'(дата
даних)
непдас
ем!тента |.25зз6%на суму з79874\.66 грн. Ёепогатпено| суАимост'! за корислив| та посадов! зло';ини
[{аг.лпядово|
Р1тшення
прийнято
ра!1и
р1гшенням
перебрала на ттосад1 - щи роки.
€щок, протягом
'"'б^
"*'.'
(протокол ]ч|э1 в|д 22.04.2015 року.).
|1аспор1'!]|'|х
[олова [1равл1ння Антоненко Флександр Анатол1йовин ( особа |1е дала згоди на розкри1'1'я
ем1':'епл'га
кап]тал;
в
статутно]!1)'
частко1о
Болод|с
вчинення
ду\22.04.20|5)
даних) обран о 22.04.2015 р.(дата
€трок'
немае
злочини
та
посадов1
корислив!
за
суАимост[
Ёепогашлено!
.р".
т+.во
9'96690%нас1тлу 302081
|1равл|ння
|нпт! посади, як] об1т1мала ця особа за останн! 5 рок!в [о:това
особу - ,р,

на якийобрано

пАт
р)

р'*".

,,вАз,,. Р1тшення прийнято загальни1\{и зборами акц!онер1в 22.о4.2о15 р. (протокол ф23 в|д 22'04'20]'5

особа
22'04.2015 р.(дата вчиненця д\\22.04.2015) 8олод|е ч
суъту 399367 95 грн. Ёепогатпено| суАимостт за корис''

нлен г1равл|ння Рожнов Флександр 1ванович
щи роки,
'.'оу
пАт ',вАз,,. Р|тпення
-

1нтп|

(

ортних даних) обрано
|тента

1

'31'76'7

'%'

на

€щок' на який обрано

!нженер
посади' як| об|ймала ця особа за останн! 5 рок|в - 9лен |{равл|ння ' головний
(протокол
в1д22'04.201'5
]\э1
року')'
Ёаглядово|
прийнято р1тшенням
ради

т

ц

9лен |[равл!ння €лтосаренко €ерг1й

?;;?;;6;;н:::;:{::##т;:ж#;:н#:#$Ё:.}?*'-"
на якии
та посадов1 злочини немас' €трок'
останн| 5 рок|в - 9лен |1равл!ння 'зам'
ям нагляйово| ради (протокол ]ч[р] в1д

22'04.2015 року.).

{лен |1равл|ння 111крко Флег
22.04.26|5 р.(дата вчинення

й^ико

дт\22'04

о

суму 1907358.

особу - щи ро
виробништва

року.).
'9лЁн [равл1ння Ёижник

3криття пасп0ртних ,^""])-^.,
'^
кап|тал! ем1тента 2'124|4чо

ФлексанАр

'.'*у
очини

немас' €трок' наякии
',
- 9лен |[равл!ння' головнии
л ]'(э1 в|д 22.04'20|5 року )'
тних даних) обрано
тента \ '25336|, на
€трок' наякий обрано
:ен |[равл!ння , головний !нженер

с

об

3198141.66 щн' Ёепогацтено:
як|
особу - три роки, ;ншт| посади'
прийнято
пАт ''вАз. Р1шення
суълу

|д::.б+.:отэ року')

ршттет
|]овноваження [олова Ёаглядово: р:
,^.,'р'*'* даних) припинено 22'04
на суму
кап!тал| ем|тента 4976].2%

бане далазгоди на розкриття
Болод|с частко}о в статутному

ст1 за корислив1 та посадов!
ки. Р1тшення прийнято зага''1ьними

це дш1а згоди на розкриття
Болод|с часткою в статутному
т1 за корислив| та посадовт
прийнято загальними
_
щи роки' Р|ц:ення
перебувала
особа
я{ого
1::1д'
протягом
€ рок,
"1
злочини немас' т
22ю 4'20 | 5 р')'
17'о]'э'от з Р'' (протокол шч) з в1д

р',' м-]'"|''

зборами
^*ш1'''"р;"
|]овноваженвя {лен Ёаглядово|

й'''"ир

Ан!тол|й":ь;ь:^;:{';ъ:?':};:::;:'

'

та
ено1 суАимост1 за корг:сливг
:д| - три

роки' Р[шення

ттргтйня'т'о

15 р')'

ане \ала згоди на розкриття
Болод!с часткою в статутному
1

|1овноваження {лен Ёаглядовот

паспортних даних) припинено

ння прийнято загальними зборами

р

22'

х:##ж;::ё;:::у#ж;
;'"}ъ}жт#"'#

за корислив1 та посадов! 3лочини

?#::::'

5;;#:т*1#;г:|#"-,
та посадов!
ост| за корислив!

прийнято загальними
роки. Р1тшення

нт:##:#'"";}т

в|

;]:{;]^

злочини немас' €трок' на якии
к|в - |олова Ёаглядово| раАи'
(
о| рали в|д 22!42015 р

но

ми акц!ояер |в 22'04'201
( особа н
8олодимир Анато;л|йовин
в
даних) обрано 22'04'2015 р'(дата
грн'
3927081'48
1 .29510% на суму
1н1ц
який обрано особу - три роки'

5

р

"(

пАт ''вАз'',

кер|вник хАкБ. Р|тшення т:рийнято заг.}льними зборами акц!онер1в 22.04.201'5 р.'( протокол
в!д 22.04.2015 р').
9лен Ёаглядово| ради ,{зтозтора [алина Федор|вна ( особа не дала згоди на розкриття паспортних даних)

ф23

обрано 22'04.2015 р.(дата вчинення д\\22.04.2015) 8олод1с частко}о в статутному кап|тал! ем!тента 0'91840%
на срлу 29659\.61 грн. Ёепогашленот судимост1 за корислив| та посадов1 злочини немас. €трок, на який
обрано особу - щи роки' |нп-т! посади, як1 об1ймала ця особа за останн! 5 рок|в - 9лен Ёаглялово| раАи ,
начальник +орилинно| служби пАт ''вАз. Р|цлення прийнято зага.чьними зборами акц!онер|в 22'04.201.5 р'.
(протокол ]\д23 в|д 22.04.2015 р. ).
9лен Ёаглядово| ради (арпенко Балер|й 1ванович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано
22.04.2015 р.(дата вчинення д1]22'04.2015) 8олод|е часткою в статутному кап|тал1 ем|тента 5.13609%она
сутлу 15566707.50 грн. Ёепогатшено| суАимост| за корислив| та посадов1 злочини немае. €рок, наякий
особу - щи роки' 1нтш| посади, як1 об!ймала ця особа за останн1 5 рок|в - 9лен Ёаглядово| рали [!А1
'бр'"'
''8А3'' (пенс!онер). Р|лцення прийнято агальними зборами акц1онер!в 22'04.201'5 р.. (протокол ф23 в!д
22.04'2015 р.).
9лен Ёаглядово| ради Антоненко Анна Флександр|вна (не дала згоди на розкриття паспортних даних)
призначено 22.04.2015 р.(дата вчинення д||22.04.20|5) 8олод|е частко1о в статутному кап!тал! ем!тента
4'.95000%на ср{у 1500'в20.00 грн. Ёепога:шенот судимост! за корислив! та посадов| злочини нема€. €трок,
наякийпризначено особу три роки, 1нтп! посади' як1 об1ймала ця особа за останн1 5 рок!в - 1Ф8 "[Фр1мекс''
2012-20\з,}орист (стартпий торист), тов ''стРАтвджист мвд|А !кра!на'' }ориоконсульт. Р!тпення
прийнято заг!}льними зборами акц|онер|в 22.04.20|5 р' (протокол ф23 в1д 22.04'2015 р.) '

3. [1!дпис

3.1. Фсоба, зазначена нижче' п1дтверАжус достов|рн!сть 1нформаш1|, шо м1ститься у лов!домленн!, та визна€,
!сть зг1дно з 3аконодавством.

Флександр Анатол1йович

!

