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.
В.о.Генерального
директора

Малоок Олексiй Валерiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

12.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
публiчне акцiонерне товариство "Таврiйська будiвельна компанiя"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
73011, м.Херсон, вул.Адмiрала Макарова, 203
4. Код за ЄДРПОУ
32702078
5. Міжміський код та телефон, факс
(0552)29-00-14 (0552)29-00-14
6. Електронна поштова адреса
tbk@tbk.ks.ua

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

09.04.2016
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

70 вiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
12.04.2016
фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

www.tbk@tbk.ks.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

14.04.2016
(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

09.04.2016

звільнено

головний
бухгалтер

Агатьєву Наталлю
Владиславiвну

5

6
0.0000003

Зміст інформації:
Звiльнено посадову особу члена Дирекцiї головного бухгалтера Агатьєву Наталлю Владиславiвну (згода фiзичної особи на розкриття
паспортних даних вiдсутня) з займаної посади з 08.04.2016р., згiдно наказу в.о Генерального директора ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя
вiд 07.04.2016р. за власним бажанням з виходом на пенсiю. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0000003%. Перебувала на
посадi з 2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
09.04.2016

обрано

головним
бухгалтером

Травiну Яну Борисiвну

0

Зміст інформації:
Призначено головним бухгалтером Травiну Яну Борисiвну (згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних вiдсутня) з 11.04.2016р.
згiдно наказу в.о Генерального директора ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» вiд 08.04.2016р. та обрано членом Дирекцiї (Протокол
Наглядової ради № 37 вiд 08.04.2016р.). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Перебувала на посадi бухгалтера та заступника
головного бухгалтера з фiнансової дiяльностi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

