10.04.2019 р. SMA 01004557
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
Дата вчинення дії 
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада* 
Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 
2 
3 
4 
5 
6 
10.04.2019
припинено повноваження
Заступник Генерального директора з фінансів
Височанська Тетяна Сергіївна
3152724868
0
Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято <Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТП "АТЛАНТ"> 10.04.2019 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі <протоколу № 10/04/2019-1 засідання Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТП "АТЛАНТ" від 10.04.2019>.
Посадова особа Височанська Тетяна Сергіївна (ідентифікаційний код фізичної особи 3152724868), яка займала посаду Заступник Генерального директора з фінансів, припинила повноваження у зв’язку з відпусткою з вагітністю та пологами.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <8 місяців 10 днів>.
<Якщо нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено, інформація про це обов'язково розкривається.> 






10.04.2019
Призначено
Заступник Генерального директора з фінансів
Нараєвська Аліна Василівна
3039720522
0
Зміст інформації: 
Рішення про призначення прийнято <Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТП "АТЛАНТ"> 10.04.2019 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі <протоколу № 10/04/2019-1 засідання Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТП "АТЛАНТ" від 10.04.2019>.
Посадова особа Нараєвська Аліна Василівна (ідентифікаційний код фізичної особи 3039720522) призначена на посаду Заступник Генерального директора з фінансів.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: <на час відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами Височанської Тетяни Сергіївни до дня фактичного виходу її на роботу>.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: <директор фінансовий; фінансовий директор>.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <0> акцій. 







____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.


