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.
Татарiнов Володимир
Володимирович

генеральний директор
(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

06.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство " Галiцiя Дистилерi"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
48400, м. Бучач, Бучацький р-н, Тернопiльська обл., вул. Бариська,8А
4. Код за ЄДРПОУ
31274359
5. Міжміський код та телефон, факс
(03544)2-64-98 (03544)2-64-98
6. Електронна поштова адреса
galspirt@emitent.net.ua

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

04.04.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано
у*

66 Вiдомостi Нвцiональної комiсiї з цiнних паперiв та
06.04.2017
фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

www.gdspirit.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

06.04.2017
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Дата
звільнено, обрано
вчинення
або припинено
дії
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

03.04.2017

призначено

головний
бухгалтер

Добропольська Людмила
Олегiвна

5

6

Згоди на розкриття паспотрних даних посадовою
особою не надано

0

Зміст інформації:
Наказом ПрАТ " Галiцiя Дистилерi" № 36 вiд 03.04.2017 року призначено на посаду головного бухгалтера ПрАТ " Галiцiя Дистилерi"
Добропольську Людмилу Олегiвну з 03.04.2017 р. Головним бухгалтером призначена на невизначений термiн. До призначення головним
бухгалтером ПрАТ " Галiцiя Дистилерi" працювала оператором ЕОМ ВАТ" Бучацьке АТП 16133", бухгалтером ПрАТ " Галiцiя Дистилерi".
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
паспотрних даних посадова особа не надавала .

