V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*:
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1964
вища

Хотенко Олександр Юлiйович

6) стаж роботи (років)**:
35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Публічне акціонерне товариство "ЕСМА", 01267886, Директор
8) дата набуття повноважень та
21.05.2008 безстроково
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Розмір винагороди,
отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 484 000 грн. Змін в персональному
складі посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 35.
Попереднi посади: ТОВ "Фiрма "АРХIМЕД", директор, ПАТ "ЕСМА", директор.
Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про iншi посади, якi вона займає.
-------------------Головний бухгалтер
1) посада*:
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1966
вища

Шевченко Олена Федорiвна

6) стаж роботи (років)**:
36
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Публічне акціонерне товариство "ЕСМА", 01267886, Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та
01.03.2002 безстроково
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. З
17.07.2015 р. переведена на посаду заступника директора з фінансів, посада головного
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бухгалтера не передбачена. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не
виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 36.
Попереднi посади: ТОВ "Промiкс", головний бухгалтер, ПАТ "ЕСМА", головний бухгалтер.
Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про iншi посади, якi вона займає.
-------------------1) посада*:
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1941
вища

Строган Анатолiй Васильович

6) стаж роботи (років)**:
57
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ", 32252776, Голова Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та
26.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода, в тому
числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Рiшенням Загальних зборiв
обрано з 26 квiтня 2018 року Головою Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: три
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 57.
Попереднi посади: Голова Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Президент ПрАТ
«АСНОВА ХОЛДИНГ».
Основне місце роботи – ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27).
Посадова особа є акціонером товариства.
--------------------
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1) посада*:

Секретар Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1968
вища

Сафонов Максим Едуардович

6) стаж роботи (років)**:
31
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ", 32252776, Секретар Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та
26.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода, в тому
числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Рiшенням Загальних зборiв
обрано з 26 квiтня 2018 року Секретарем Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: три
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 31.
Попереднi посади: Секретар Наглядової ради ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ".
Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про iншi посади, якi вона займає.
Посадова особа є акціонером товариства.
-------------------Член Наглядової ради
1) посада*:
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1965
вища

Баришевський Олег Олександрович

30
6) стаж роботи (років)**:
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ", 32252776, Член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та
26.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода, в тому
числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Рiшенням Загальних зборiв
обрано з 26 квiтня 2018 року Членом Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: три
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роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 30.
Попереднi посади: Член Наглядової ради ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ", Заступник директора
ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ".
Основне місце роботи – ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27).
Посадова особа є акціонером товариства.
-------------------1) посада*:
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1968
вища

Шаповалов Володимир Iванович

6) стаж роботи (років)**:
29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ", 32252776, Член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та
26.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода, в тому
числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Рiшенням Рiшенням Загальних
зборiв обрано з 26 квiтня 2018 року Членом Наглядової ради. Строк, на який призначено особу:
три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не
має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 29.
Попереднi посади: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Директор ТОВ "БЮРО
ВИН".
На сьогоднішній день посадова особа працює Директором ТОВ "БЮРО ВИН" (01133, м. Київ,
вул. Мечникова, 9).
Посадова особа є акціонером товариства.
--------------------
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1) посада*:

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1970
вища

Гулiєв Урфан Рiзван огли

6) стаж роботи (років)**:
25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ", 32252776, Член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та
26.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода, в тому
числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Рiшенням Загальних зборiв
обрано з 26 квiтня 2018 року Членом Наглядової ради як представника акцiонера Приватного
акцiонерного товариства "АСНОВА ХОЛДИНГ". Строк, на який призначено особу: три роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 25.
Попереднi посади: Директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», Член Наглядової ради ПрАТ
«АСНОВА ХОЛДИНГ».
На сьогоднішній день посадова особа працює Директором ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" (03115,
м. Київ, вул. М. Краснова, 279).
Посадова особа є представником акціонера товариства.
-------------------Голова Ревізійної комісії
1) посада*:
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1968
вища

Нагурний Вадим Аркадійович

31
6) стаж роботи (років)**:
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ", 32252776, Голова Ревізійної комісії
8) дата набуття повноважень та
26.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
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9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода, в тому
числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Рiшенням Загальних зборiв
обрано з 26 квiтня 2018 року Головою Ревізійної комісії. Строк, на який призначено особу: три
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 32.
Попереднi посади: Член Наглядової ради ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ", Заступник директора
ТОВ "ТС ПЛЮС", Голова Ревізійної комісії ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ".
Основне місце роботи – Основне мiсце роботи – ТОВ «ТС ПЛЮС» (03115, м. Київ, вул. М.
Краснова, 27).
-------------------1) посада*:
Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1966
вища

Давлатьоров Анатолій Бобоарабович

6) стаж роботи (років)**:
35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ", 32252776, Член Ревізійної комісії
8) дата набуття повноважень та
26.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода, в тому
числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Рiшенням Загальних зборiв
обрано з 26 квiтня 2018 року Членом Ревізійної комісії. Строк, на який призначено особу: три
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 35.
Попереднi посади: Директор ТОВ "САВсервiс", заступник директора ТОВ "САВХОЗ", Член
Ревізійної комісії ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ".
На сьогоднiшнiй день посадова особа не працює.
--------------------
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1) посада*:

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1959
вища

Шаповалов Сергій Іванович

6) стаж роботи (років)**:
40
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ", 32252776, Член Ревізійної комісії
8) дата набуття повноважень та
26.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода, в тому
числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Рiшенням Загальних зборiв
обрано з 26 квiтня 2018 року Членом Ревізійної комісії. Строк, на який призначено особу: три
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 40.
Попереднi посади: Директор ТОВ "САВХОЗ", заступник директора ПСП iм.Т.Г.Шевченка, Член
Ревізійної комісії ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ".
Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про iншi посади, якi вона займає.
-------------------* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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