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.
Генеральний директор

Ковток Галина Iванiвна

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

18.11.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙЗ-МАКСИМКО"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
37240, Полтавська область, Лохвицький район, мiсто Червонозаводське, вулиця Матросова, буд.
10
4. Код за ЄДРПОУ
30382533
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)393-40-93 (044)393-40-94
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

18.11.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

222 "Бюлетень. Цiннi папери України"

24.11.2014

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://rise-maximko.com/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 18.11.2014
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
або припинено
повноваження)
1

2

18.11.2014

звільнено

Посада

3

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)
4

Генеральний Барановський Володимир
директор
Дмитрович

5

6

СТ 348231
28.03.2014 Василькiвським РВ УДМС України в
Київськiй областi

0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення єдиного акцiонера №180 вiд 18.11.2014 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади генерального директора - Барановського Володимира Дмитровича, паспорт серiї СТ № 348231 виданий 28.03.2014 року
Василькiвським РВ УДМС України в Київськiй областi. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа - 0,00 %.
На посадi перебував - 3 роки i 2 мiсяцi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
18.11.2014

обрано

Генеральний
директор

Ковток Галина Iванiвна

СЕ 587805
06.10.2011 Iвано-Франкiвським МВ УМВС в IваноФранкiвськiй областi

0.00

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення єдиного акцiонера №180 вiд 18.11.2014 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ОБРАНО:
На посаду генерального директора - Ковток Галину Iванiвну, паспорт серiї СЕ № 587805 виданий 06.10.2011 року Iвано-Франкiвським МВ
УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа - 0,00 %. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi:
директор ТОВ "Укрлендiнвест", фахiвець-спецiалiст з дослiдження товарного ринку, бухгалтер.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

