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

ПРИВАТНЕ 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)92210 (06453)70415

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 30.07.2018р., було прийнято рiшення про
обрання з 30.07.2018р. Головою Наглядової ради Пола Кларка, паспорт № 801054078 виданий
Королiвством Великобританiї 27.04.2010р. 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 Iнновацiї, Трансформацiї й Iнтеграцiя (ДС Смiт Саплай Енжин), Керуючий
директор (Смурфiт Каппа Рисайклинг), та Операцiйний директор в штатi компанiї ДС Смiт
Пекеджiнг, що перебуває за адресою Леонардо да Винейлаан, 1831, Завентем. Брюссель, Бельгiя,
що є основним мiсцем роботи.
Засiданням Ревiзiйної комiсiї емiтента, що вiдбулось 30.07.2018р., було прийнято рiшення про
обрання з 30.07.2018р. 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 займає посаду технiчний директор ПрАТ «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. Найменування посади
Генеральний директор

Мiнiн Геннадiй Михайлович
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

31.07.2018
(дата)

