Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГЛУХIВСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ"

2. Код за ЄДРПОУ

00213764

3. Місцезнаходження

41400, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, МIСТО
ГЛУХIВ, ВУЛИЦЯ IНДУСТРIАЛЬНА,
БУДИНОК 7

4. Міжміський код, телефон та факс

(05444) 2-22-27 (05444) 2-22-27

5. Електронна поштова адреса

a.arhipenko@nicmas.com

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

http://www.elpa.com.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення СУБП "Укртехносинтез" у формi ТОВ (код ЄДРПОУ 21127532,
мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, будинок 6) (надалi – акцiонер), яке володiє
акцiями АТ "ЕЛПА" (код ЄДРПОУ 00213764, мiсцезнаходження: 41400, Сумська область, мiсто
Глухiв, вулиця Iндустрiальна, будинок 7) (надалi – емiтент) у розмiрi 87,0557% статутного
капiталу емiтента (повiдомлення про замiну члена наглядової ради-представника акцiонера
№02/09-017421 вiд "03" жовтня 2016 р., яке отримано емiтентом 03.10.2016 р.), вiдбулись змiни у
складi посадових осiб емiтента, а саме:
- припинено повноваження члена наглядової ради - представника акцiонера – Дашутiна Григорiя
Петровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку з поданням посадовою
особою вiдповiдної заяви. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. На зазначенiй посадi особа
перебувала – з 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Замiсть зазначеної посадової особи набуто повноваження члена наглядової ради
емiтента Власенко Тетяною Андрiївною.
- набуто повноважень члена наглядової ради – Власенко Тетяною Андрiївною (згоди на
розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з замiною члена наглядової ради - представника
акцiонера. Посадову особу призначено до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв емiтента.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду
вiце-президента Концерну "НIКМАС". Особа є представником акцiонера - СУБП
«Укртехносинтез» у формi ТОВ (код ЄДРПОУ 21127532, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми,
проспект Курський, будинок 6). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
ДИРЕКТОР

СЕКУЛЕР ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

03.10.2016
(дата)

