
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів .

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮЖНИЙ"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00413417

68262  Одеська обл., Саратський район, село Розiвка вул.РАДЯНСЬКА, будинок 4

Приватне акцiонерне товариство

Директор
РОМАНОВ ОЛЕКСIЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ

30.08.2018

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса chernysheva_nastya@ukr.net

0484821328 0484844239

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

167 Вiдомостi НКЦПФР

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

03.09.2018

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

yuzni.informs.net.ua 03.09.2018

Дата(адреса сторінки)

31.08.2018

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 00413417 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮЖНИЙ"
Складено на 30.08.2018



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

Ідентифікаційний код юридичної
особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1 2 3 4 5 6

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу III)

Зміст інформації:

30.08.2018 звільнено Голова Правлiння Романов Олексiй В'ячеславович    0.00000

Голову Правлiння Романова Олексiя В'ячеславовича (Паспортнi данi посадової особи: посвiдка на постiйне проживання ОД 2662 видана ВГIРФО ОМУ ГУ МВС України в Одеськiй областi вiд 04.01.2008) звiльнено з
30.08.2018 р.(дата вчинення дiї 30.08.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 01.02.2016 . Рiшення
прийнято Наглядовою радою Товариства вiд 30.08.2018р. Обгрунтування змiн: рiшення Наглядової ради. Пiдстава рiшення:  державна реєстрацiї нової редакцiї Статуту на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ЮЖНИЙ" вiд 17.10.2017 року про змiну колегiального виконавчого органу - Правлiння на одноосiбний - директора.

Зміст інформації:

30.08.2018 звільнено Член Правлiння Самокiш Олена Федорiвна    0.00000

Члена Правлiння Самокiш Олену Федорiвну (Паспортнi данi посадової особи: КЕ № 740578 видан Саратським
РВ УМВС України в Одеськiй обл. 14.07.1997р.) звiльнено з 30.08.2018 р.(дата вчинення дiї 30.08.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом
якого особа перебувала на посадi: з 13.05.2015 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства вiд 30.08.2018р. Обгрунтування змiн: рiшення Наглядової ради. Пiдстава рiшення: державна реєстрацiї нової редакцiї
Статуту на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЮЖНИЙ" вiд 17.10.2017 року про змiну колегiального виконавчого органу - Правлiння на одноосiбний - директора.

Зміст інформації:

30.08.2018 звільнено Член Правлiння Драгонер Геннадiй Васильович    0.00000

Члена Правлiння Драгонер Геннадiя Васильовича (Паспортнi данi посадової особи: КЕ № 212205 видан Любашiвським
РВ УМВС України в Одеськiй обл. 27.06.1996р.) звiльнено з 30.08.2018 р.(дата вчинення дiї 30.08.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом
якого особа перебувала на посадi: з 13.05.2015 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства вiд 30.08.2018р. Обгрунтування змiн: рiшення Наглядової ради. Пiдстава рiшення:  державна реєстрацiї нової редакцiї
Статуту на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЮЖНИЙ" вiд 17.10.2017 року про змiну колегiального виконавчого органу - Правлiння на одноосiбний - директора.

Зміст інформації:

30.08.2018 призначено Директор Романов Олексiй В'ячеславович    0.00000

Директора Романова Олексiя В'ячеславовича  (Паспортнi данi посадової особи: посвiдка на постiйне проживання ОД 2662 видана ВГIРФО ОМУ ГУ МВС України в Одеськiй областi вiд 04.01.2008) призначено з
30.08.2018 р.(дата вчинення дiї 30.08.2018р.) призначено з 30.08.2018 р.(дата вчинення дiї 30.08.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який
призначено особу: до вiдкликання. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: голова правлiння, директор . Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства вiд 30.08.2018р. Обгрунтування змiн: рiшення
Наглядової ради. Пiдстава рiшення:  державна реєстрацiї нової редакцiї Статуту на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЮЖНИЙ" вiд 17.10.2017 року про змiну колегiального виконавчого
органу - Правлiння на одноосiбний - директора.

Код за ЄДРПОУ 00413417 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮЖНИЙ"

Складено на 30.08.2018
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