Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"БАЛТСЬКЕ
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00955213
3. Місцезнаходження: 66161 Одеська область, Балтський район, село Білине, вулиця Залізнична,
будинок 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (04866)259-12 (04866)259-12
5. Електронна поштова адреса: balta@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: https://usilos.com/balta-hpp/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ
цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Товариство 08.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товариства з обмеженою
відповідальністю "РЕНЕСКО Б.В.", письмове повідомлення від 24.07.2018 р. про заміну члена
Наглядової ради Короля Романа Юрійовича, який є представником акціонера, у зв'язку з чим
припинено повноваження члена Наглядової ради Короля Романа Юрійовича. Згоди на розкриття
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з
27.01.2017 р. Акціями Товариства не володіє.
Товариство 08.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товариства з обмеженою
відповідальністю "РЕНЕСКО Б.В.", письмове повідомлення від 24.07.2018 р. про заміну члена
Наглядової ради Короля Романа Юрійовича, який є представником акціонера, у зв'язку з чим
Мідляр Олена Олександрівна набула повноваження члена Наглядової ради. Згоди на розкриття
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Строк, на який обрано, - до припинення повноважень. Акціями Товариства не
володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років, - аудитор,
начальник відділу фінансової звітності та внутрішнього контролінгу, провідний фахівець з
фінансово-економічного контролю.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор

Самолюк С.І.
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)
(дата)

