ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)
17.11.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
4
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Директор
Сумбатов Сергій Рубенович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4.Ідентифікаційний код юридичної
особи
5. Міжміський код та телефон, факс
6. Адреса електронної пошти
7. Найменування, ідентифікаційний
код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника
фондового ринку.
8. Найменування, ідентифікаційний
код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер
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свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює подання
звітності та/або адміністративних
даних до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (у
разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на http://www.sumbud.sumy.ua/content/korp_info
власному веб-сайті учасника
(URL-адреса веб-сайту)
фондового ринку

17.11.2021
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дат (призначено,
а
звільнено,
вчи
обрано
або
нен
припинено
ня повноваження
дії
)
1
09.1
1.20
21

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

2

3

4

5

припинено
повноваження

Голова
правління

Бритов Олександр
Борисович

Розмір
частки в
статутно
му
капіталі
емітента
(у
відсотка
х)
6
19.6891

Зміст інформації:
Припинено повноваження (звільнено) 09.11.2021 року згідно рішення наглядової ради (Протокол № 27 від
09.11.2021 року) голову правління Бритова Олександра Борисовича. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Підстава – порушення законодавства про виплату заробітної плати та зловживання своїм
службовим положенням, що привело до фінансових збитків АТ "СУМБУД" (звільнено у відповідності з пунктами
1) та 1-1) Статті 41 КЗпП України). На зазначеній посаді перебував з 21.04.2009 року. Посадова особа володіє
часткою в Статутному капіталі в розмірі 19,6891%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
виконуюч
09.1
ий
набуто
Сумбатов Сергій
1.20 повноважень
обов’язки
39.65
Рубенович
21
голови
правління
Зміст інформації:
Продовжено термін дії повноважень 09.11.2021 року згідно рішення наглядової ради (Протокол № 27 від 09.11.2021
року) виконуючого обов’язки голови правління Сумбатова Сергія Рубеновича. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі – 39,65% . Протягом останніх
п’яти років обіймав посади: заступника директора ТОВ Фінансова компанія "Сумбуд-Інвест" ( код ЄДРПОУ
34451799, м. Суми, вул. Петропавлівська, буд.86 ), члена наглядової ради АТ "СУМБУД" . Посадову особу
призначено на посаду виконуючого обов’язки голови правління з 05.07.2021 р. термін дії повноважень продовжено
до проведення позачергових зборів акціонерів 12.11.2021. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає.

