Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

22.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Директор

РИЧАНЧИК ВIТАЛIЙ МИХАЙЛОВИЧ

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИТМ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
14021, Чернігівська обл., мiсто Чернiгiв, Старобiлоуська, буд. 71
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
05507152
5. Міжміський код та телефон, факс
(0462)64-60-01 (0462)64-60-01
6. Адреса електронної пошти
KochkalovA@ulf.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.
Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника
фондового ринку

meatrytm.com.ua

22.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

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

2

19.04.2019

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)

3

4

5

6

-

0

Голова
Наглядової Сорока Наталiя Василiвна
ради

Зміст інформації:
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 вiд 19.04.2019р.) припинено повноваження всього
складу наглядової ради Товариства.
Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Сороки Наталiї Василiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Особа
перебувала на посадi з 19.04.2017 р.
19.04.2019

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Прокоса Богдан
Сергiйович

-

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 вiд 19.04.2019р.) припинено повноваження всього
складу наглядової ради Товариства.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Прокоси Богдана Сергiйовича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Особа
перебувала на посадi з 19.04.2017 р.
19.04.2019

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Олексюк Андрiан
Iванович

-

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Зміст інформації:
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 вiд 19.04.2019р.) припинено повноваження всього
складу наглядової ради Товариства.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Олексюка Андрiана Iвановича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Особа
перебувала на посадi з 19.04.2017 р.
19.04.2019

обрано

Член
Наглядової Сорока Наталiя Василiвна
ради

-

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 вiд 19.04.2019р.) обрано членiв наглядової ради
Товариства.
Обрано членом Наглядової ради - Сороку Наталiю Василiвну. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Сорока Н.В. є представником акцiонера юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володiє 99,213274% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не
надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає.
Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади фiнансового директора, ТОВ "Укрлендiнвест"; заступник генерального
директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ "Райз-Максимко".
19.04.2019

обрано

Член
Наглядової
ради

Прокоса Богдан
Сергiйович

-

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 вiд 19.04.2019р.) обрано членiв наглядової ради
Товариства.
Обрано членом Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Прокоса Б.С. є представником

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

акцiонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володiє 99,213274% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних
даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової
особи немає. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посаду директора ТОВ "Систем технолоджi компанi iнвестментс".
19.04.2019

обрано

Член
Наглядової
ради

Олексюк Андрiан
Iванович

-

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 вiд 19.04.2019р.) обрано членiв наглядової ради
Товариства.
Обрано членом Наглядової ради - Олексюка Андрiана Iвановича. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Олексюк А.I. є представником
акцiонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володiє 99,213274% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних
даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової
особи немає. Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi посади: юрист ПрАТ «Райз-Максимко» - основне мiсце роботи; директор
ТОВ "ФIНКОМЛЮКС", директор ТОВ "ТАР КОМПАНI ЛТД", директор ПАТ "ПIК" - за сумiсництвом.
19.04.2019

обрано

Голова
Наглядової Сорока Наталiя Василiвна
ради

-

0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 19.04.2017 р. (протокол №16 вiд 19.04.2019 року), вiдбулись змiни складу посадових
осiб емiтента:
ОБРАНО:
На посаду Голови наглядової ради - Сороку Наталiю Василiвну. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Згоди на оприлюдення паспортних
даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

особи немає. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади фiнансового директора, ТОВ "Укрлендiнвест"; заступник
генерального директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ "Райз-Максимко".

