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.
Голова Правлiння

Сьомiн Iгор Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2014

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАДЄЖДА"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
50102, м.Кривий Рiг, вул.27-го Партз'їзду буд.10
4. Код за ЄДРПОУ
00383295
5. Міжміський код та телефон, факс
(0564) 93 66 30 (0564) 93 66 30
6. Електронна поштова адреса
nadezhda@lesaffre.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.lesaffre.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2014

звільнено

Голова
Правлiння

Крюков Андрiй
Анатолiйович

АЕ 711818
24.06.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл

0

Зміст інформації:
Крюков Андрiй Анатолiйович ( 1976 року народження, освiта вища) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На
посаду Голови Правлiння був обраний згiдно Протоколу №1-П-10 засiдання Правлiння ЗАТ "НАДЄЖДА" вiд 06.08.2010 року строком на 3
роки. Згiдно Протоколу Наглядової ради вiд 30.07.2013 року був переобраний на посаду Голови Правлiння сроком до 06.08.2014 року. Згiдно
протоколу Засiдання Наглядової ради вiд 24.04.2014 року, було прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови Правлiння
Крюкова Андрiя Анатолiйовича та звiльнити вiд 24.04.2014 року. Особа перебувала на посадi Голови Правлiння протягом перiоду 06.08.201024.04.2014 рокiв.
24.04.2014

призначено

Голова
Правлiння

Сьомiн Iгор Михайлович

особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

0

Зміст інформації:
Сьомiн Iгор Михайлович ( дата народження 27.10.1974 року; має вищу освiту, закiнчив КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНIЧНИЙ
УНIВЕРСИТЕТ БУДIВНИЦТВА I АРХIТЕКТУРИ, квалiфiкацiя "Iнженер-механiк" за спецiальнiсю «ПIДЙОМНО-ТРАНСПОРТНI
БУДIВЕЛЬНI ДОРОЖНI МАШИНИ I ОБЛАДНАННЯ», 1998 року) обраний до складу членiв Правлiння та призначений на посаду Голови
Правлiння згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 24.04.2014 року) строком на 3 роки до 25.04.2017 року.
Попереднє мiсце роботи за останнi 5 рокiв: вiд 2009 року займає посаду Генерального директора ТОВ «ЛЕСАФФР УКРАЇНА» (УКРАЇНА,
01103, М.КИЇВ, ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47) до теперiшнього часу.
Стаж керiвної посади: 8 рокiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2014

припинено

Голова

Жером Лебрiє / LEBRIEZ

10AF 1600889

0

Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
або припинено
повноваження)
1

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

2

3

4

5

повноваження

Наглядової
ради

Jerome

18.02.2010 Консульство Францiї в м.Москва, Росiя

6

Зміст інформації:
Жером Лебрiє / LEBRIEZ Jerome ( 1970 року народження; освiта вища) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На
посаду Голови Наглядової ради був обраний згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради вiд 30.07.2013 року строком на 3 роки.
Згiдно Протоколу №31 чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року, було прийняте рiшення акцiонерiв про дострокове
припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства з дня прийняття такого рiшення. Посадова особа перебувала на посадi протягом
перiоду 30.07.2013 - 24.04.2014 рокiв.
обрано

24.04.2014

Голова
Наглядової
ради

Жером Лебрiє / LEBRIEZ
Jerome

10AF 1600889
18.02.2010 Консульство Францiї в м.Москва, Росiя

0

Зміст інформації:
Жером Лебрiє / LEBRIEZ Jerome (1970 року народження; освiта вища) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На
посаду Голови Наглядової ради був обраний згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради вiд 24.04.2014 року строком на 3 роки до 24.04.2017
року. До складу Наглядової ради на посаду члена наглядової ради був обраний рiшенням акцiонерiв (Протокол вiд 24.04.2014 року). Загальний
склад Наглядової ради затверджено рiшенням акцiонерiв (Протокол вiд 24.04.2014 року) у кiлькостi чотирьох членiв.
Стаж керiвної посади: 13 рокiв
Попереднє мiсце роботи за останнi 5 рокiв:
Протягом перiоду 30.07.2013-24.04.2014 рокiв перебував на посадi Голови наглядової ради ПАТ "НАДЄЖДА".
Протягом перiоду 06.08.2010-11.04.2013 рокiв перебував на посадi члена правлiння ПАТ "НАДЄЖДА".
До 06.08.2010 року займав посаду генерального директора ТОВ "Лессафр Україна"
24.04.2014

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Компанi Де Лєвюр
Лесаффр/ Compagnie Des
Levures Lesaffre

456504828

99.94376

Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Зміст інформації:
Згiдно Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року, було прийнято рiшення акцiонерiв про дострокове припинення
повноважень членiв Наглядової ради вiд дати прийняття такого рiшення.
Посадова особа Компанi Де Лєвюр Лесаффр/ Compagnie Des Levures Lesaffre перебувала на посадi члена Наглядової ради протягом перiоду
07.04.2011-24.04.2014 рокiв.
обрано

24.04.2014

Член
Наглядової
ради

Компанi Де Лєвюр
Лесаффр/ Compagnie Des
Levures Lesaffre

456504828

99.94376

Зміст інформації:
Згiдно Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року, було прийнято рiшення акцiонерiв про обрання до складу членiв
Наглядової ради Компанi Де Лєвюр Лесаффр/ Compagnie Des Levures Lesaffre на строк 3 роки до 24.04.2017 року.
Склад Наглядової ради затверджено рiшенням акцiонерiв ( Протокол вiд 24.04.2014 року) у кiлькостi 4 (чотирьох) членiв.
24.04.2014

припинено
повноваження

Член
Корiн Вiшнєвскi / Corinne
Наглядової
Wisniewski
ради

08CH 74667
15.07.2008 Префектурв пiвночi, Францiя

0.00001

Зміст інформації:
Корiн Вiшнєвскi / Corinne Wisniewski ( 1959 року народження, освiта вища) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року було прийнято рiшення акцiонерiв про дострокове припинення
повноважень членiв Наглядової ради вiд дня прийняття такого рiшення. На посадi члена Наглядової ради особа перебувала протягом перiоду
05.10.2011-24.04.2014 рокiв.
24.04.2014

обрано

Член
Корiн Вiшнєвскi / Corinne
Наглядової
Wisniewski
ради

08CH 74667
15.07.2008 Префектурв пiвночi, Францiя

0.00001

Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Зміст інформації:
Корiн Вiшнєвскi / Corinne Wisniewski ( 1959 року народження, освiта вища) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року була обрана до складу Наглядової ради на посаду члена Наглядової
ради строком на 3 роки до 24.04.2017 року. Загальний склад Наглядової ради затверджено рiшенням акцiонерiв (Протокол вiд 24.04.2014 року)
у складi чотирьох осiб.
Загальний стаж роботи на керiвнiй посадi: 11 рокiв.
Попереднє мiсце роботи за останнi 5 рокiв:
Протягом перiоду 05.10.2011-24.04.2014 рокiв особа перебувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ "НАДЄЖДА"
До 05.10.2011 року працювала в Компанiї "Самфекс".
24.04.2014

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Гiйом Анн/Guillaume
Hanne

05TV 92080
11.05.2005 Префектура пiвночi, Францiя

0.00001

Зміст інформації:
Гiйом Анн/Guillaume Hanne (1968 року народження, освiта вища) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно
Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року було прийняте рiшення акцiонерiв про дострокове припинення
повноважень членiв Наглядової ради з дня прийняття такого рiшення. Посадова особа перебував на посадi члена Наглядової ради протягом
строку 07.04.2011-24.04.2014 рокiв.
24.04.2014

обрано

Член
Наглядової
ради

Гiйом Анн/Guillaume
Hanne

05TV 92080
11.05.2005 Префектура пiвночi, Францiя

0.00001

Зміст інформації:
Гiйом Анн/Guillaume Hanne (1968 року народження, освiта вища) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно
рiшення акцiонерiв (Протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року) був обраний на посаду члена Наглядової ради строком
на 3 роки до 24.04.2017 року.

Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Стаж керiвної роботи: 11 рокiв
Попереднє мiсце роботи за останнi 5 рокiв:
Протягом перiоду 07.04.2011-24.04.2014 рокiв перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ "НАДЄЖДА"
До 07.04.2011 року особа працював в Компанiї "Содерс".
24.04.2014

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

ТОВ "ЛЕСАФФР
Україна"

30723648

0.01783

Зміст інформації:
Згiдно рiшення акцiонерiв (Протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року) достроково припинено повноваження членiв
Наглядової ради вiд дати прийняття такого рiшення.
Особа перебувала на посадi члена Наглядової ради протягом перiоду 07.04.2011-24.04.2014 рокiв. На посаду члена Наглядової ради замiсть
ТОВ "ЛЕСАФФР Україна" особу не призначено, так як загальний склад Наглядової ради згiдно рiшення акцiонерiв (Протокол вiд 24.04.2014
року) затверджено у кiлькостi чотирьох членiв.
24.04.2014

припинено
повноваження

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Вiта Шевчук

СН 449719
24.04.1997 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києвi

0

Зміст інформації:
Вiта Шевчук (1971 року народження, освiта вища) непогашену судимiсть за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення акцiонерiв
(Протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року) було достроково припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї з дати
прийняття такого рiшення.
Вiта Шевчук перебувала на посадi протягом перiоду 07.04.2011-24.04.2014 рокiв.
24.04.2014

обрано

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Вiта Шевчук

СН 449719
24.04.1997 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києвi

0

Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Зміст інформації:
Вiта Шевчук (1971 року народження, освiта вища) непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згiдно рiшення акцiонерiв
(Протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року) особа була обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НАДЄЖДА"
строком на 3 роки до 24.04.2017 року.
Стаж керiвної роботи: 13 рокiв.
Попереднє мiсце роботи за останнi 5 рокiв:
Протягом перiоду 07.04.2011-24.04.2014 рокiв перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НАДЄЖДА"
До 07.04.2011 року перебувала на посадi головного бухгалтера ТОВ "Лесаффр Україна".
24.04.2014

припинено
повноваження

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Бернар Мiлi/ Bernar Millie

11АА 72555
18.01.2011 Консульство Францiї в м.Санкт Петербург,
Росiя

0

Зміст інформації:
Бернар Мiлi/ Bernar Millie ( 1960 року народження, освiта вища) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно
рiшення акцiонерiв згiдно Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року достроково припинено повноваження членiв
Ревiзiйної комiсiї з дати прийняття такого рiшення.
Бернар Мiлi/ Bernar Millie на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї перебував протягом перiоду 07.04.2011-24.04.2014 рокiв.
24.04.2014

обрано

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Бернар Мiлi/ Bernar Millie

11АА 72555
18.01.2011 Консульство Францiї в м.Санкт Петербург,
Росiя

0

Зміст інформації:
ББернар Мiлi/ Bernar Millie ( 1960 року народження, освiта вища) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно
рiшення акцiонерiв згiдно Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї
строком на 3 роки до 24.04.2017 року.
Стаж керiвної роботи: 26 рокiв

Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв:
Протягом перiоду 07.04.2011-24.04.2014 рокiв перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НАДЄЖДА"
До 07.04.2011 року перебував на посадi фiнансового директора Компанiї "Шаржер".

24.04.2014

припинено
повноваження

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Крiстоф
Можено/Christophe
Mogenot

04AE 76322
21.04.2004 Мiнiстерством внутрiшнiх справ, вiддiл по
питанням громадян Францiї за кордоном та iноземних
гром-н

0

Зміст інформації:
Крiстоф Можено/Christophe Mogenot непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення акцiонерiв (Протокол
чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року) було достроково припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї з дня прийняття
такого рiшення.
Посадова особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї протягом перiоду 12.04.2013-24.04.2014 рокiв.
24.04.2014

обрано

Член
Ревiзiйної
комiсiї

АРЦИШЕВСЬКИЙ
ВОЙЦЕХ

AUY 034399

0

Зміст інформації:
АРЦИШЕВСЬКИЙ ВОЙЦЕХ ( дата народження 26.07.1958 року, має вищу освiту: МАГIСТР ЕКОНОМIКИ, УНIВЕРСИТЕТ ГДАНСЬКА,
1983 року закiнчення) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням акцiонерiв згiдно Протоколу чергових
загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НАДЄЖДА" строком на 3 роки до 24.04.2017
року.
Стаж керiвної роботи: 31 рiк
Попереднє мiсце роботи роботи за останнi 5 рокiв:
З 2013 року перебував на посадi фiнансового директора АТ "ЛЕСАФФР Польща"
Протягом пяти рокiв до 2013 року перебував на посадi головного бухгалтера АТ "ЛЕСАФФР Польща".

