
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.

Президент Лимар Володимир Iванович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
25.04.2016

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНФУЗIЯ"

2. Організаційно-правова форма

Закрите акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, Московський проспект, 21-А

4. Код за ЄДРПОУ

31287944

5. Міжміський код та телефон, факс

044 490 93 75/76/77 044 464 92 66

6. Електронна поштова адреса

info@infuzia.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

www.infuzia.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2016

(адреса сторінки) (дата)



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата

вчинення

дії

Зміни

(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено

повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові

фізичної особи
або повне

найменування

юридичної

особи

Паспортні дані фізичної

особи або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної

особи

Розмір

частки в
статутному

капіталі

емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6

22.04.2016 обрано

Директор

Вiнницької
фiлiї ЗАТ
"Iнфузiя"

Хробатенко

Вiталiй
Петрович

- -
-

0

Зміст інформації:

Посадова особа Директор Вiнницької фiлiї ЗАТ "Iнфузiя" Хробатенко Вiталiй Петрович
призначений 25.04.2016 р. у порядку сумiщення посад на термiн - до 10.04.2019 р. Не володiє
часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ЗАТ "IНФУЗIЯ", Директор з
виробництва Департаменту з виробництва iнфузiйних розчинiв. Рiшення про призначення
прийнято без скликання загальних зборiв акцiонерiв Товариства, на пiдставi Наказу № 0422/к1 вiд
22.04.2016 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.

22.04.2016
припинено

повноваження

Технiчний
директор

Очеретнюк

Василь

Артемович

- -
-

0

Зміст інформації:

1. Посадова особа Технiчний директор Очеретнюк Василь Артемович перебував на посадi з
11.04.2016 р. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Рiшення про припинення повноважень прийнято без скликання
загальних зборiв акцiонерiв Товариства, на пiдставi заяви про переведення на iншу посаду вiд
20.04.2016 р. та Наказу № 0422/к2 вiд 22.04.2016 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття
персональних даних.
2. Нову особу на посаду Технiчного директора ЗАТ "Iнфузiя" на момент подання вiдомостi не
призначено.


