
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Директор виконавчий       Цегелик Андрiй Григорович 

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

  
М.П. 

 

23.04.2018 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Компанiя Ензим" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

79014, Львiв, Личакiвська, 232 

4. Код за ЄДРПОУ 

00383320 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(032) 298-98-05 (032) 298-98-07 

6. Електронна поштова адреса 

enzym@enzym.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 79 Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР 25.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
www.enzym.lviv.ua в мережі Інтернет 25.04.2018 

 
(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 

23.04.2018 
припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

ради 

Вовк Ростислав Орестович 
 

8.691951 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018р. прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Вовка Ростислава 

Орестовича у звязку iз спливом строку обрання. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 

посадовi та корисливi злочини немає. Вовк Р.О. перебував на посадi з 29.04.2014р.  

23.04.2018 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Патроник Роман 

Йосипович  
0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018р. прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Патроника Романа 

Йосиповича у звязку iз спливом строку обрання. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 

посадовi та корисливi злочини немає. Патроник Р.Й. перебував на посадi з 29.04.2014р.  

23.04.2018 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Караченцева Ольга 

Михайлiвна  
0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018р. прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Караченцевої Ольги 

Михайлiвни у звязку iз спливом строку обрання. Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 

посадовi та корисливi злочини немає. Караченцева О.М. перебувала на посадi з 21.04.2011р.  



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 

23.04.2018 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Вовк Ростислав Орестович 
 

8.691951 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018р. прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради акцiонера Товариства Вовка Ростислава 

Орестовича . Члена Наглядової ради обрано строком на 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Вовк Р.О. обiймав наступнi посади: Голова 

Наглядової ради ПрАТ "Компанiя Ензим"; директор ТОВ "Кормотех". Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. 

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.  

23.04.2018 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Мужило Олег 

Станiславович  
0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018р. прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства Мужила Олега 

Станiславовича, представника акцiонера Заркава ЛТД. Члена Наглядової ради обрано строком на 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв 

Мужило О.С. обiймав наступнi посади: член Ради директорiв ПрАТ "Компанiя Ензим", начальник юридичного вiддiлу ПрАТ "Компанiя 

Ензим", директор (з правових питань) ПрАТ "Компанiя Ензим". Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. 

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.  

 


