
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.  

 

Виконавчий директор       
Цегелик Андрiй 

Григорович 

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

  
М.П. 

 

21.04.2015 

(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, мiсто Львiв, вулиця Личакiвська, 232 

4. Код за ЄДРПОУ 

00383320 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0322989801 0322989801 

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 21.04.2015 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 
  

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
www.enzym.lviv.ua в мережі Інтернет 22.04.2015 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

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 

21.04.2015 
припинено 

повноваження 
Ревiзор 

Котельницька Анна 

Федорiвна  
0.00 

Зміст інформації: 

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Компанiя Ензим" (далi - Товариство), якi вiдбулись 

21.04.2015р. (протокол №1 загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2015р.), прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора 

Товариства Котельницької Анни Федорiвни на пiдставi поданої заяви про дострокове припинення її повноважень. Посадова особа часткою в 

статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних 

даних не надала. Посадова особа перебувала на посадi Ревiзора Товариства протягом 4 (чотирьох) рокiв: з 21.04.2011р. до 21.04.2015р.  

21.04.2015 обрано Ревiзор 
Щерблюк Лiлiя 

Всеволодiвна  
0.00 

Зміст інформації: 

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Компанiя Ензим" (далi - Товариство), якi вiдбулись 

21.04.2015р. (протокол №1 загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2015р.), прийнято рiшення про обрання Ревiзором Товариства Щерблюк Лiлiї 

Всеволодiвни. Посадова особа часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа обрана на посаду Ревiзора Товариства строком на 5 (п'ять) рокiв: з 

21.04.2015р. до 21.04.2020р. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: бухгалтер 1 категорiї ПрАТ "Компанiя Ензим", провiдний 

бухгалтер ПрАТ "Компанiя Ензим". 

 


