
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування емітента:    Приватне  акціонерне товариство 
                                                          «НПО ДНІПРОПРЕС»
Організаційно - правова форма емітента:  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЕДРПОУ: 24991515
Місцезнаходження емітента: 49000 Україна, м. Дніпро, вул. Героїв 
Сталінграду, 139
Міжміський код та телефон, факс:  (056) 740-62-10
Електронна поштова адреса: m.gricenko@dnepropress.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.dnepropress.net
Вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення
              30  квітня   2018  р. на  засіданні  Наглядової  ради   ПрАТ  «НПО
ДНІПРОПРЕС»  (протокол  №  3  від  30.04.2018  р.)  відбулися  зміни  в  складі
посадових осіб :
Припинено  повноваження члена  Наглядової  ради  Петренко  Костянтина
Володимировича з 30 квітня 2018 року, у зв’язку з поданням заяви про дострокове
припинення повноважень  за власним бажанням. Перебував на посаді з 16.12.2016
року по 30.04.2018 р.  Часткою в статутному капіталі  емітента не володіє.  Член
Наглядової ради Петренко К.В. є представником акціонера. Непогашеної судимості
за  корисливі  та  посадові  злочини  не  має.  Посадова  особа  не  надала  згоди  на
розкриття паспортних даних. Замість особи, повноваження якої припинено, іншої
особи не призначено.
Припинено  повноваження члена  Наглядової  ради  Чернявського   Геннадія
Миколайовича  з  30.04.2018  року,  у  зв’язку  з  поданням  заяви  про  дострокове
припинення повноважень  за власним бажанням. Перебував на посаді з 01.06.2017
року по 30.04.2018 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.   Член
Наглядової  ради  Чернявський  Г.М.  є  представником  акціонера.  Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди
на  розкриття  паспортних  даних.  Замість  особи,  повноваження  якої  припинено,
іншої особи не призначено.
Особа,  зазначена  нижче,  підтверджує  достовірність  інформації,  що  міститься  у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний   директор                                                                         Вулих А.Ю.
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