
Титульний аркуш Повідомлення 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  

Голова Правлiння       Наумов Андрiй Володимирович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  

25.04.2013 

(дата) 

 
Особлива інформація емітента 

1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента 

ПАТ "ВБД Україна" 

1.2 Організаційно-правова форма емітента 

Акціонерне товариство  

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

00445937 

1.4 Місцезнаходження емітента 

08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, ПРОМИСЛОВА, 7 

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 

(044) 490-52-60 немає 

1.6 Електронна поштова адреса емітента 

немає 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 23.04.2013 

 (дата) 

2.2. Повідомлення 78 Бюлетень ЦП України 24.04.2013 

опубліковано у 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

2.3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

http://wimm-bill-dann.com.ua/ в мережі Інтернет 24.04.2013 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначено 

або 
звільнено) 

Посада 

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 
фізичної 
особи або 

повне 
найменування 

юридичної 
особи 

Паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Володіє 
часткою в 
статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

23.04.2013 звільнено 
Член 

Наглядової 
Ради 

Мартиненко 
Iгор 

Миколайович 

. . 
01.01.2000 Згода фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних не 

отримана 

0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення прийнято на чергових загальних зборах тов. 
23.04.2013 р. (кворум 97,5942 %) , протокол № б\н. Паспорт Серiя, №: Згода фiзичної особи на розкриття 
паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу ПАТ. Пропрацювала на посадi: 1 
р. 

23.04.2013 призначено 
Член 

Наглядової 
Ради 

Огриза 
Вiкторiя 
Iгорiвна 

. . 
01.01.2000 Згода фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних не 

отримана 

0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення прийнято на чергових загальних зборах тов. 
23.04.2013 р. (кворум 97,5942%) , протокол № б\н. Паспорт Серiя, №: Згода фiзичної особи на розкриття 
паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу ПАТ. Попередня посада: 
Начальник юридичного вiддiлу ТОВ . Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: Начальник юридичного 
вiддiлу ПАТ . Термiн призначення: згiдно Статуту на 3 р. Код за ЄДРПОУ 00445937, адреса: 08132, Київська 
обл.,Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, ПРОМИСЛОВА, 7, тел.: (044) 490-52-60. 

 
 


