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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
 
1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА». 
2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00278830. 
3.Місцезнаходження емітента: 62481, Харківська обл., Харківський район, смт. Рогань,  
    вул. Культури ,57. 
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: 057 740-72-75. 
5.Електронна поштова адреса емітента: mail@rkf.com.ua. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.rkf.com.ua. 
7.Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

 
У зв'язку з отриманням  письмових повідомлень про дострокове припинення  

повноважень від діючого складу Наглядової ради, згідно зі Статтею 57 (п.1) Закону 
України «Про акціонерні товариства», вважати повноваження діючих Голови та членів 
Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» 
такими, що припинені з 06.10.2020 року: 

            - Голова Наглядової ради Чихладзе Давід Едуардович. Товариство не має згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа не  є акціонером 
товариства.Перебував на даній посаді з 25.04.2019 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
           -  Член Наглядової ради Терещенко Ганна Анатоліївна. Товариство не має згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа не  є акціонером 
товариства Перебувала на даній посаді з 25.04.2019 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
           - Член Наглядової ради Коринько Василь Іванович. Товариство не має згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа  є акціонером 
товариства В статутному капіталі емітента має частку 1,57939% (розмір пакету акцій 
83861,00 грн).  Перебував на даній посаді з 25.04.2019 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
            - Член Наглядової ради Чихладзе Тетяна Валеріївна. Товариство не має згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа не  є акціонером 
товариства Перебувала на даній посаді з 25.04.2019 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.. 
            - Член Наглядової ради Терещенко Віталій Сергійович. Товариство не має зго-
ди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа не  є акціонером 
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товариства Перебував на даній посаді з 25.04.2019 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
           -  Член Наглядової ради Сльота Євгеній Михайлович. Товариство не має згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа  є акціонером 
товариства. В статутному капіталі емітента має частку 0.0124% (розмір пакету акцій 
660,00 грн).  Перебував на даній посаді з 25.04.2019 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
           - Член Наглядової ради Ковтун Катерина Іванівна. Товариство не має згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа  є акціонером 
товариства В статутному капіталі емітента має частку 0,0119% (розмір пакету акцій 630,00 
грн) Перебувала на даній посаді з 25.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. 
 
        Нових Голову та Членів Наглядової ради обрано не було. 

 
 

Голова  Правління                                                                     Тарасенко А.О. 
 


