Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУСИН"
2. Код за ЄДРПОУ: 03767788
3. Місцезнаходження: 03134 м.Київ вул. Миру, буд. 19-Е
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 408-64-33 (044) 408-64-33
5. Електронна поштова адреса: info@zaorysin.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www.zaorysin.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
19.02.2015 р. відбулися зміни у персональному складі посадових осіб емітента, а саме:
припинення повноважень та призначення посадових осіб.
Рішення про припинення повноважень прийнято Головою правління товариства
19.02.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Наказу Голови
правління товариства №1-к від 19.02.2015 р. відповідно до ст.179 Кодексу законів про працю
України та ст.18 Закону України "Про відпустки" згідно Заяви про надання відпустки по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Посадова особа Троцюк Наталія
Вікторівна, яка займала посаду Головного бухгалтера, припинила повноваження. Часткою в
статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.03.2011 р. Замість
посадової особи, що припинила повноваження, призначено Головного бухгалтера Березюка
Сергія Олександровича. Посадова особа, що припинила повноваження, не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
Рішення про призначення прийнято Головою правління товариства 19.02.2015 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Наказу Голови правління товариства №2-к
від 19.02.2015 р. Посадова особа Березюк Сергій Олександрович призначений на посаду
Головного бухгалтера. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з
20.02.2015 р. до 01.12.2017 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з
12.08.2011 р. по 19.12.2011 р. – заступник головного бухгалтера Приватного
сільськогосподарського підприємства «Глорія», з 20.12.2011 р. по теперішній час – головний
бухгалтер Приватного сільськогосподарського підприємства «Глорія». Розмір пакета акцій
емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Призначена посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Голова правління

С.В. Козлов
(підпис)
М. П.

(ініціали та прізвище керівника)
19.02.2015
(дата)

