Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Смiлянський Iгор Юхимович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

17.12.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Укрпошта"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01001, м.Київ, вул.Хрещатик, буд.22
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
21560045
5. Міжміський код та телефон, факс
044 323 20 20 044 278 79 69
6. Електронна поштова адреса
ukrposhta@ukrposhta.com, shvirst-mv@ukrposhta.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.12.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на сторінці

243 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку"

19.12.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

https://ukrposhta.ua/propidpriyemstvo/zvitnist-emitenta/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

19.12.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.12.2018

обрано

Голова
наглядової
ради

Плеска Беноiт

-

0

Зміст інформації:
14.12.2018 року Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «Укрпошта» (протокол №1 вiд 14.12.2018 року), прийнято рiшення
про обрання Плеска Беноiта Головою наглядової ради з 14.12.2018 року.
Рiшення не мiстить строку, на який його обрано. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Попереднi посади, якi обiймала особа
протягом своєї дiяльностi: данi не надано. Пакетом акцiй у статутному капiталi ПАТ «Укрпошта» не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

14.12.2018

обрано

Заступник
Голови
наглядової
ради

Озеран Олександр
Сергiйович

-

0

Зміст інформації:
14.12.2018 року Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «Укрпошта» (протокол №1 вiд 14.12.2018 року), прийнято рiшення
про обрання Озерана Олександра Сергiйовича заступником Голови наглядової ради з 14.12.2018 року.
Рiшення не мiстить строку, на який його обрано. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Попереднi посади, якi обiймала особа
протягом своєї дiяльностi: данi не надано. Пакетом акцiй у статутному капiталi ПАТ «Укрпошта» не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

