
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  
 

1. Загальні відомості  
1.1. Повне найменування емітента  
Приватне акціонерне товариство «Чумак»  
1.2. Організаційно-правова форма емітента  
Акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  
24106105 
1.4. Місцезнаходження емітента  
74800 місто Каховка Козацька,3 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  
(0552) 326000 (0552) 326100 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
office@chumak.com 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації  
www.chumak.com 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 
іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.  
Зміна складу посадових осіб емітента 

 
2. Текст повідомлення  

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Чумак" 03.04.2012 р. (протокол № 
2/2012) у зв’язку з переобранням відбулися наступні зміни у складі посадових осіб 
Товариства, а саме: 
1.Звільнено: 
- з посади голови Наглядової ради компанію "Чумак Холдінгс Лімітед" ("Chumak Holdings 
Limited"), представлену уповноваженою особою. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 99,9999%. У зв’язку із тим, що компанія "Чумак Холдінгс Лімітед" є юридичною 
особою, інформація про паспортні дані, інші посади, які вона обіймала протягом своєї 
діяльності, та наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
наводиться. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.08.2008 року.  
- з посади члена Нагядової ради компанію "Драгон Капітал Інвестментс Лімітед" ("Dragon 
Capital Investments Limited"), представлену уповноваженою особою. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента, яка складає одну просту іменну акцію. У зв'язку з тим, що 
компанія "Драгон Капітал Інвестментс Лімітед" є юридичною особою, інформації про 
паспортні дані, інші посади, які вона обіймала протягом своєї діяльності, та наявність 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 11.08.2008 р.  
- з посади члена Наглядової ради компанію "ДРГН ЛІМІТЕД" ("DRGN LIMITED") , 
представлену уповноваженою особою. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента, 
яка складає одну просту іменну акцію. У зв’язку з тим, що компанія "ДРГН ЛІМІТЕД" є 
юридичною особою, інформація про паспортні дані, інші посади, які вона обіймала 
протягом своєї діяльності, та наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не наводиться. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.08.2008 р.  
- з посади члена Наглядової ради компанію "Концентра Лімітед" ("Concentra Limited"), 
представлену уповноваженою особою. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента, 
яка складає одну просту іменну акцію. У зв’язку з тим, що компанія "Концентра Лімітед" 
є юридичною особою, інформація про паспортні дані, інші посади, які вона обіймала 
протягом своєї діяльності, та наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не наводиться. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.08.2008 р.  



- з посади члена Наглядової ради Бодена Йохана Свена Річарда (згоди на розкриття 
паспортних даних не надав). Володiє часткою в статутному капіталі, яка складає одну 
просту іменну акцію. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.08.2008 р.  
2. Призначено: 
- компанію "Чумак Холдінгс Лімітед" ("Chumak Holdings Lіmіted"), Кіпр, реєстраційний 
номер 114870, юридичну особу-акціонера Товариства, на посаду  Голови Наглядової ради. 
Володiє часткою у статутному капіталі емiтента 99,999%. У зв'язку з тим, що компанія 
"Чумак Холдінгс Лімітед" є юридичною особою, інформація про паспортні дані, інші 
посади, які вона обіймала протягом своєї діяльності, та наявність непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не наводиться. Строк, на який призначено особу: два 
роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6909252 акцій.  
- компанію "Драгон Капітал Інвестментс Лімітед" ("Dragon Capital Investments Limited"), 
Кіпр, реєстраційний номер НЕ 206349, юридичну особу-акціонера Товариства, на посаду 
члена Наглядової ради. Володiє часткою у статутному капіталі емiтента, яка складає одну 
просту іменну акцію. У зв'язку з тим, що компанія "Драгон Капітал Інвестментс Лімітед" є 
юридичною особою, інформація про паспортні дані, інші посади, які вона обіймала 
протягом своєї діяльності, та наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не наводиться. Строк, на який призначено особу: два роки. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: одна акція.  
- компанію "ДРГН ЛІМІТЕД" ("DRGN LIMITED"), Кіпр, реєстраційний номер 111306, 
юридичну особу – акціонера Товариства, на посаду члена Наглядової ради. Володiє 
часткою у статутному капіталі емiтента, яка складає одну просту іменну акцію. У зв'язку з 
тим, що компанія "ДРГН ЛІМІТЕД" є юридичною особою, інформація про паспортні дані, 
інші посади, які вона обіймала протягом своєї діяльності, та наявність непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться. Строк, на який призначено 
особу: два роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: одна акція.  
- компанію "Концентра Лімітед" ("Concentra Limited"), Кіпр, реєстраційний номер НЕ 
160958, юридичну особу-акціонера Товариства, на посаду члена Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента, яка складає одну просту іменну акцію. У зв’язку з 
тим, що компанія "Концентра Лімітед" є юридичною особою, інформація про паспортні 
дані, інші посади, які вона обіймала протягом своєї діяльності, та наявність непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться. Строк, на який призначено 
особу: два роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: одна акція.  
- Бодена Йохана Свена Річарда (згоди на рокриття паспортних даних не надав),  на посаду 
члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента, яка складає одну 
просту іменну акцію. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який призначено особу: два роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
своєї діяльності: генеральний директор, директор з корпоративного розвитку, заступник 
генерального директора з виробництва. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: одна акція.  

 
3. Підпис  

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  
3.2. 

Генеральний директор 

 

 

 

К.П.Шевченко 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

   М. П.  
 

(дата)  
 


