
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. Дніпропетровськ, вул. Героїв 
Сталінграду, 139
Міжміський код та телефон, факс:  (056) 740-62-10
Електронна поштова адреса: m.gricenko@dnepropress.net
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Текст повідомлення
              18  квітня  2019  р. на  чергових  Загальних  зборах  акціонерів   ПрАТ «НПО
ДНІПРОПРЕС» відбулися зміни в складі посадових осіб :
 Припинено повноваження Голови Наглядової ради Михайлець Іллі Віталійовича у зв’язку зі
зміною кількісного складу членів Наглядової ради. Перебував на посаді з 15.12.2016 року по
18.04.2019 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
Припинено повноваження члена  Наглядової ради Максимець Лариси Василівни у зв’язку зі
зміною кількісного складу членів Наглядової ради. Перебувала на посаді з 15.12.2016 року по
18.04.2019 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
Припинено повноваження члена  Наглядової ради Рогульського Сергія Степановича
 у  зв’язку  зі  зміною  кількісного  складу  членів  Наглядової  ради.  Перебував  на  посаді  з
15.12.2016  року  по  18.04.2019  р.  Часткою  в  статутному  капіталі  емітента  не  володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Призначено  на посаду члена Наглядової  ради  Михайлець Іллю Віталійовича  з  19.04.2019
року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк призначення – на три роки.
Член Наглядової ради Михайлець І.В. є представником акціонера – фізичної особи.
Попередні  посади  протягом  останніх  п’яти  років:  індивідуальна  адвокатська  діяльність  .
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Призначено  на  посаду члена  Наглядової  ради  Максимець  Ларису  Василівну  з  19.04.2019
року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк призначення – на три роки.
Член  Наглядової  ради  Максимець  Л.В.  є  представником  акцiонера  –  фізичної  особи.
 Попередні  посади  протягом  останніх  п’яти  років:  директор  фінансово-економічного
департаменту  адміністрації в Держспецзв’язку ; начальник відділу фінансово-економічного
аналізу та оцінки в ТОВ «ФІРМ  АУДИТ».Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. 
Призначено на посаду члена Наглядової ради Рогульського Сергія Степановича з 
19.04. 2019 року.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк призначення – на 
три роки. Член Наглядової ради Рогульський С.С. є представником акцiонера – фізичної 
особи. Попередні посади протягом останніх п’яти років: ТОВ «ЮФ «Кредо Класик 
Консалтінг» заступник директора ;  ТОВ «Ромпетрол Україна» юрисконсульт. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор                                                                                Намоглу Ф.М.А.
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