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

Фалко Володимир Федорович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

10.12.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАХIДНИЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДIМ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
35600, Рiвненська область, мiсто Дубно, провулок Центральний, будинок 1
4. Код за ЄДРПОУ
32665494
5. Міжміський код та телефон, факс
(03656)3-31-84 (03656)3-33-32
6. Електронна поштова адреса
yanchyshend@ulf.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.12.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

237 "Бюлетень Цiннi папери України"

15.12.2014

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://west-agro-tpd.com.ua/ в мережі Інтернет 11.12.2014
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
або припинено
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

5

6

10.12.2014

звільнено

Головний
бухгалтер

Кравчук Олена Олексiївна

СР 555550
06.03.1999 Рiвненським МУ УМВС України в
Рiвненськiй областi

0.0000

Зміст інформації:
На пiдставi наказу директора ПрАТ "Захiдний торгово-промисловий дiм" № 54-к про звiльнення вiд 10.12.2014 року вiдбулись наступнi змiни
складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Головного бухгалтера - Кравчук Олену Олексiївну, паспорт серiї СР №555550, виданий Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй
областi 06 березня 1999 року. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0.0000%.
На посадi перебувала - 4 мiсяцi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Замiсть звiльненої особи на посаду Головного бухгалтера нiкого не призначено.

