Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство
"РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ
КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ

01882551

3. Місцезнаходження

93006, м.Рубiжне, вул.Менделєєва, 67

4. Міжміський код, телефон та факс

(06453) 9-22-10; (06453) 7-04-15

5. Електронна поштова адреса

law@rktk.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття
інформації

www.rktk.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
Засiданням Наглядової ради емiтента, що вiдбулось 28.04.2016р., було прийнято рiшення про
обрання з 28.04.2016р. Головою Наглядової ради Пер Вiнге Фредериксен, паспорт № 202880547
виданий у комунi Гентофте, Данiї 27.11.2007р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу – до наступних чергових
зборiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: протягом останнiх 5 рокiв займав
наступнi посади Генеральний директор в компаниiї СCiЕй Пекеджiнг Денмарк А/С, Регiональний
Генеральний директор Пiвнiчної Європи в компанiї ДС Смiт Пекеджiнг Денмарк А/С, та
Регiональний Генеральний директор Нiмеччини та Швейцарiї в компанiї ДС Смiт Пекеджiнг
Дойчленд Стiфтунг енд Ко КГ/Нiмеччина (поточна посада) в м.Нюремберг, Нiмеччина
Засiданням Ревiзiйної комiсiї емiтента, що вiдбулось 28.04.2016р., було прийнято рiшення про
обрання з 28.04.2016р. Головою Ревiзiйної комiсiї Iсманицького Вiктора Степановича, паспорт ЕК №
335833 виданий Рубiжанським МВ УМВС України в Луганськiй областi 15.01.1997р. Акцiями
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який
призначено особу – до наступних чергових зборiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї
дiяльностi: протягом останнiх 5 рокiв займав наступнi посади начальник центральної сервiсної
служби на ПАТ «РКТК» та технiчний директор ПАТ «РКТК» (поточна посада) м.Рубiжне.

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

Мiнiн Геннадiй Михайлович
21.05.2018

