
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. 

 

24.04.2018 

(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 24.04.2018 

 
(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.enyzm.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 

24.04.2018 обрано 

Голова 

Наглядової 

ради 

Вовк Ростислав 

Орестович  
8.691951 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою Товариства 24.04.2018р. прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради акцiонера Товариства Вовка 

Ростислава Орестовича . Голову Наглядової ради обрано в межах строку повноважень Вовка Р.О.як члена Наглядової ради. 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.  

24.04.2018 обрано 
Генеральний 

директор 
Вовк Олена Орестiвна 

 
8.692222 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою Товариства 24.04.2018р. прийнято рiшення про обрання (переобрання) Генеральним директором Товариства Вовк Олени 

Орестiвни. Генерального директора Товариства обрано на 3 (три) роки. Переобрання посадової особи обумовлено закiнченням строку 

повноважень, на якi її було обрано. Протягом останнiх п'яти рокiв Вовк О.О. обiймала наступнi посади: Генеральний директор ПрАТ "Компанiя 

Ензим", директор (з корпоративного розвитку) ПрАТ "Компанiя Ензим", член Правлiння ПрАТ "Компанiя Ензим". Посадовою особою не 

надано згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.  

24.04.2018 обрано 
Директор 

виконавчий 

Цегелик Андрiй 

Григорович  
0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою Товариства 24.04.2018р. прийнято рiшення про обрання (переобрання)Директором виконавчим Товариства Цегелика 

Андрiя Григоровича. Директора виконавчого Товариства обрано на 3 (три) роки. Переобрання посадової особи обумовлено закiнченням строку 



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 

повноважень, на якi її було обрано. Протягом останнiх п'яти рокiв Цегелик А.Г. обiймав наступнi посади: Директор виконавчий ПрАТ 

"Компанiя Ензим", директор фiнансовий ПрАТ "Компанiя Ензим", член Правлiння ПрАТ "Компанiя Ензим", виконуючий обов'язки Голови 

Правлiння, Президента ПрАТ "Компанiя Ензим", директора Candstone Enterprises Limited (Кiпр). Посадовою особою не надано згоду на 

розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.  

24.04.2018 обрано 
Член Ради 

директорiв 

Лавров Сергiй 

Володимирович  
0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою Товариства 24.04.2018р. прийнято рiшення про обрання (переобрання) Членом Ради директорiв Товариства Лаврова 

Сергiя Володимировича. Члена Ради директорiв Товариства обрано на 3 (три) роки. Переобрання посадової особи обумовлено закiнченням 

строку повноважень, на якi її було обрано. Протягом останнiх п'яти рокiв Лавров С.В. обiймав наступнi посади: член Ради директорiв ПрАТ 

"Компанiя Ензим", директор комерцiйний ПрАТ "Компанiя Ензим", Vengast Investments Limited (Кiпр), Candstone GmBH (Австрiя). Посадовою 

особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.  

 


