
Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 

припинено повноваження)

Прізвище, ім'я, по батькові або повне 

найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код 

юридичної особи

Розмір частки в статутному 

капіталі емітента (у відсотках)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення 

дії

Посада*

2 4 5 61 3

Корж Руслан Адольфович 028.09.2020 37854297В.о. Голови 

Наглядової ради

звільнено

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято ДК "Укроборонпром" 25.09.2020 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказ №394 від 25.09.2020р.

Посадова особа Корж Руслан Адольфович (ідентифікаційний код юридичної особи 37854297), яка займала посаду В.о. Голови Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.

<Якщо нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається.>
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2 4 5 61 3

Багров Дмитрій Юрійович 028.09.2020 37854297В.о. Голови 

Наглядової ради

призначено

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято ДК "Укроборонпром" . 25.09.2020 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Наказ ДК "Укроборонпром" від25.09.2020р.

Посадова особа Багров Дмитрій Юрійович (ідентифікаційний код юридичної особи 37854297 призначена на посаду В.о. Голови Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі  0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Корум Україна", старший менеджер по ключовим клієнтам з 11.2015р. по 12.2018р.

ТОВ "Кворум Трейдін" , старший менеджер по ключовим клієнтам з 12.2018р .по 02.2020р. ДК "Укроборонпром",провідний спеціаліст Управління радіолокації, 

радіозвязку та спеціального приладобудування; головний спеціаліст Управління радіолокації, радіозвязку та спеціального приладобудування з02.2020р. По 

теперішній час..

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

28.09.2020 14312973© SMA


