Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)
 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
 
Генеральний директор
 
 
 
Корольов Олександр Миколайович
(посада)
 
(підпис)
 
(прізвище та ініціали керівника)
 
 
 
М.П.
 
29.04.2016
 
 
 
 
(дата)
 
 
 
 
 
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
 
I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента
 
Публічне акціонерне товариство "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"
 
2. Організаційно-правова форма
 
Публічне акціонерне товариство
 
3. Місцезнаходження
 
33016, м.Рівне, Фабрична, 2
 
4. Код за ЄДРПОУ
 
00306644
 
5. Міжміський код та телефон, факс
 
(0362) 247517, 247517
 
6. Електронна поштова адреса
 
netkankarivne@emitent.net.ua
 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
 
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
 
29.04.2016
 
 
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у *
 
83, Бюлетень ЦП України
 
06.05.2016
 
 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
 
(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
 
rfnm.in-ten.com
 
 
(адреса сторінки)
в мережі Інтернет
 
06.05.2016
 
 
 
 
 
(дата)
 
 
 
 
* Зазначається при поданні до Комісії.
 
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
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
29.04.2016
Припинено повноваження
Голова ревізійної комісії
Строгонова Ганна Юрiївна
СР, 784808, 04.01.2011, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області
0,006660
Зміст інформації:
На загальних зборах акціонерів ПАТ "Рівненська ФНМ" (Протокол № 1 від 29.04.2016 р.)  були припинені повноваження повного складу ревізійної комісії в зв'язку з закінченням  терміну перебування на посадах. Голова ревізійної комісії Строгонова Ганна Юрiївна (паспорт СР 784808 вид. 04.01.2011 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області) перебувала на посаді 5 років, Володіє 0,006657% акцій емітента. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
29.04.2016
Припинено повноваження
Член ревізійної комісії
Чиж Тамара Володимирівна
СР, 425056, 10.06.1998, Рівненський МУ УМВС України в Рівненській області
0,006660
Зміст інформації:
На загальних зборах акціонерів ПАТ "Рівненська ФНМ" (Протокол № 1 від 29.04.2016 р.)  були припинені повноваження повного складу ревізійної комісії в зв'язку з закінченням  терміну перебування на посадах. Член ревізійної комісії Чиж Тамара Володимирівна  (паспорт СР 425056 вид. 10.06.1998 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області) перебувала на посаді 5 років, Володіє 0,006657% акцій емітента. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
29.04.2016
Припинено повноваження
Член ревізійної комісії
Хмуринська Оксана Юріївна
МЮ, 261062, 03.06.2011, Рівненський МУ УМВС України в Рівненській області
0,000000
Зміст інформації:
На загальних зборах акціонерів ПАТ "Рівненська ФНМ" (Протокол № 1 від 29.04.2016 р.)  були припинені повноваження повного складу ревізійної комісії в зв'язку з закінченням  терміну перебування на посадах. Член ревізійної комісії  (паспорт МЮ 261062 вид. 03.06.2011 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області) перебувала на посаді 5 років, Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
29.04.2016
Обрано
Голова ревізійної комісії
Строгонова Ганна Юрiївна
СР 78, СР 784808, 04.01.2011, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області
0,006660
Зміст інформації:
На загальних зборах акціонерів ПАТ "Рівненська ФНМ" (Протокол № 1 від 29.04.2016 р.)  був обраний на 5-річний термін повний склад ревізійної комісії. На засіданні ревізійної комісії (Протокол № 1 від 29.04.2016) обрана терміном на 5 років голова ревізійної комісії Строгонова Ганна Юрiївна (паспорт СР 784808 вид. 04.01.2011 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області) володіє 0,006657% акцій емітента, обіймала посаду заступника головного бухгалтера,  непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
29.04.2016
Обрано
Член ревізійної комісії
Хмуринська Оксана Юріївна
МЮ, 261062, 03.06.2011, Рівненський МУ УМВС України в Рівненській області
0,000000
Зміст інформації:
На загальних зборах акціонерів ПАТ "Рівненська ФНМ" (Протокол № 1 від 29.04.2016 р.)  був обраний на 5-річний термін повний склад ревізійної комісії. . Член ревізійної комісії  Хмуринська Оксана Юріївна (паспорт МЮ 261062 вид. 03.06.2011 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області) акціями емітента не володіє, обіймала посади бухгалтера, заступника головного бухгалтера,  непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має
29.04.2016
Обрано
Член ревізійної комісії
Чиж Тамара Володимирівна
СР, 425056, 10.06.1998, Рівненський МУ УМВС України в Рівненській області
0,006660
Зміст інформації:
На загальних зборах акціонерів ПАТ "Рівненська ФНМ" (Протокол № 1 від 29.04.2016 р.)  був обраний на 5-річний термін повний склад ревізійної комісії.  Член ревізійної комісії  Чиж Тамара Володимирівна (паспорт СР 425056 вид. 10.06.1998 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області) володіє 0,006657% акцій емітента, обіймала посади  заступника начальника ПЕВ,  непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
29.04.2016
Обрано
Корпоративний секретар
Петрова Наталія Петрівна
МН, 805447, 08.11.2005, МВД Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
0,000000
Зміст інформації:
На засіданні Наглядової ради (Протокол № 5 від 29.04.2016р.) Петрова Н.П.(паспорт МН 805447 08.11.2005 МВД Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області) була обрана на посаду корпоративного секретаря. Акціями емітента не володіє, обіймає посаду начальника юридичного відділу, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI


