
Титульний аркуш Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію) 

  
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       Перун  Роман  Ярославович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   15.06.2015 
        (дата) 
         
  
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
  

I. Загальні відомості 
  
1. Повне найменування емітента   Публічне акцiонерне товариство "Львiвський завод 

залiзобетонних виробiв №2" 
  
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   79056, Львiв, Польова 44 
  
4. Код за ЄДРПОУ   01268101 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (032) 294-03-81, 294-03-69 
  
6. Електронна поштова адреса   lzzbv2@yandex.ru 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   12.06.2015 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

      

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  http://www.lzzbv2.bfg.lviv.ua/ 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   12.06.2015       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   

mailto:lzzbv2@yandex.ru
http://www.lzzbv2.bfg.lviv.ua/


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 
Дата вчинення дії Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада * Прізвище, ім'я, по батькові або 
повне найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)** або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
11.06.2015 Припинено 

повноваження 
Член правління Дац  Євгенія Павлівна КВ, 385900, 22.02.2000, 

Личаківським   РВ   УМВС   
України  у  Львівській  обл.  
22.02.2000 

5,720000 

Зміст інформації: 
За рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства від 11.06.2015р. ( Протокол № 6 / 22 від 11.06. 2015р. ), вносяться наступні зміни в складі посадових осіб :   
З 11.06.2015р. , в зв'язку із звільненням за власним бажанням , припиняються повноваження :  
Члена правління - Дац Євгенії Павлівни (Паспорт Серія КВ № 385900 , виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл. 22.02.2000р. ). 
Остання дата обрання - 25.04.2014р. Розмір частки в статутному капіталі емітента - 5,72 % , 76 882 ЦП, - 3844,10 грн .  
Непогашеної судимості за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сфері господарської, службової дiяльностi у звільненої посадової особи Емітента немає 

11.06.2015 Обрано Член правління Топилко  Ярослав  
Володимирович 

КВ, 856099, 22.04.2002, 
Бродівським  РВ УМВС 
України у Львівській обл. 

0,000000 

Зміст інформації: 
За рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства від 11.06.2015р. ( Протокол № 6 / 22 від 11.06.2015р. ), вносяться наступні зміни в складі посадових осіб :  
З 11.06.2015р Загальними Зборами акціонерівТовариства обрано на термін до 25.04.2017 року наступних посадових осіб :  
Члена правління Топилка Ярослава Володимировича (Паспорт Серія КВ № 856099 , виданий Бродівським РВ УМВС України у Львівській обл.. 22.04.2002р. ).  
Остання дата обрання - обраний вперше. Термін перебування на посаді : провідний інженер лабораторії ПАТ ,,ЛЗЗБВ № 2 ,,- 6 років. Попередня посада: інженер 
лабораторії ПАТ ,,ЛЗЗБВ №2,, , Загальний стаж керівної роботи: 0 років. Повноваження та обов'язки посадових осіб регламентуються внутрішніми положеннями 
емітента..  
Часткою в статутному фонді Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сфері господарської, службової дiяльностi у звільненої посадової особи Емітента немає 

 
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 

 


