
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

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

Директор виконавчий       Цегелик Андрiй 
Григорович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
05.06.2014 

(дата) 
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Компанiя Ензим" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

79014, м. Львiв, Личакiвська, 232 

4. Код за ЄДРПОУ 

00383320 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(032) 298 98 02 (032) 298 98 01 

6. Електронна поштова адреса 

enzym@enzym.com.ua 
  

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.06.2014 

 (дата) 
2. Повідомлення Відомості НКЦПФР №106 06.06.2014 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці www.enzym.lviv.ua в мережі Інтернет 05.06.2014 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 

рішення 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

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

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

03.06.2014 припинено 
повноваження 

Виконуючий 
обов"язки 

Голови 
Правлiння, 
Президента 

Цегелик Андрiй 
Григорович  0.0000 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження виконуючого обов"язки Голови Правлiння, Президента ПрАТ "Компанiя Ензим" у зв"язку iз закiнченням строку 
повноважень. Перебував на посадi з 21.02.2014 року по 03.06.2014 року. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

03.06.2014 припинено 
повноваження 

Член 
Правлiння 

Лавров Сергiй 
Володимирович  0.0000 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження члена Правлiння у зв"язку iз закiнченням строку повноважень. Посадовою особою не надано згоду на розкриття 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, протягом якого перебувала на посадi, з 10.04.2009 
року по 03.06.2014 року. 

03.06.2014 припинено 
повноваження 

Член 
Правлiння Вовк Олена Орестiвна  0.0008 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження члена Правлiння у зв"язку iз закiнченням строку повноважень. Посадовою особою не надано згоду на розкриття 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, протягом якого перебувала на посадi, з 10.04.2009 
року по 03.06.2014 року  



Дата 
прийняття 

рішення 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

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

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

03.06.2014 припинено 
повноваження 

Член 
Правлiння Бурко Розалiя Олексiївна  0.0100 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження члена Правлiння у зв"язку iз закiнченням строку повноважень. Посадовою особою не надано згоду на розкриття 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, протягом якого перебувала на посадi, з 10.04.2009 
року по 03.06.2014 року. 

03.06.2014 обрано Генеральний 
директор Вовк Олена Орестiвна  0.0008 

Зміст інформації: 

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Компанiя Ензим" вiд 03.06.2014 року Вовк Олену Орестiвну обрано на посаду Генерального директора 
строком на 3 (три) роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду директора Київського представництва, директора з корпоративного 
розвитку ПрАТ "Компанiя Ензим". Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. Згоду на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. 

03.06.2014 обрано Директор 
виконавчий 

Цегелик Андрiй 
Григорович  0.0000 

Зміст інформації: 

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Компанiя Ензим" вiд 03.06.2014 року Цегелика Андрiя Григоровича обрано на посаду Директора 
виконавчого строком на 3 (три) роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду директора фiнансового ПрАТ "Компанiя Ензим" Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.  

03.06.2014 обрано Член Ради 
директорiв 

Лавров Сергiй 
Володимирович  0.0000 

Зміст інформації: 



Дата 
прийняття 

рішення 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

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

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Компанiя Ензим" вiд 03.06.2014 року Лаврова Сергiя Володимировича обрано на посаду члена Ради 
директорiв на 3 (три) роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду директора комерцiйного ПрАТ "Компанiя Ензим" Непогашеної судимостi 
за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.  

03.06.2014 обрано Член Ради 
директорiв Бурко Розалiя Олексiївна  0.0100 

Зміст інформації: 

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Компанiя Ензим" вiд 03.06.2014 року Бурко Розалiю Олексiївну обрано на посаду члена Ради директорiв на 
3 (три) роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду директора з кадрових питань та побуту ПрАТ "Компанiя Ензим" Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.  

03.06.2014 обрано Член Ради 
директорiв 

Мужило Олег 
Станiславович  0.0000 

Зміст інформації: 

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Компанiя Ензим" вiд 03.06.2014 року Мужило Олега Станiславовича обрано на посаду члена Ради 
директорiв на 3 (три) роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду начальника юридичного вiддiлу ПрАТ "Компанiя Ензим" Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.  
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