
Повідомлення  
Приватного акціонерного товариства «Фанери та плити» 
(код ЄДРПОУ 00274690, 02160, м.Київ, вул.Фанерна, 1 ) 
Про спростування розкритої недостовірної інформації 

 
Повідомляємо, що Приватним акціонерним товариством «Фанери та плити» (далі ПрАТ «Фанплит») 
самостійно виявлено розкриття недостовірної інформації товариства у повідомленні про виникнення 
особливої інформації емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, яке було розміщено на 
всласній веб-сторінці (http://fanplit.com.ua/pidprjemstvo/informatsiya-dlya-aktsioneriv/) 14.07.2020 року. 
А саме, в текстовій частині повідомлення вказано: 
Згiдно наказу по ПрАТ "Фанплит" № 97-к вiд 30.06.2020 року звiльнено Слободян Аллу Василiвну з посади 
головного бухгалтера за власним бажанням з 10.07.2020 року. Перебувала на посадi з 14.12.2018 року. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згiдно наказу по ПрАТ "Фанплит" № 101-к вiд 13.07.2020 року призначено на посаду головного 
бухгалтера Слободян Аллу Василiвну за сумiсництвом, з 14.07.2020 року, термiном - безстроково. Iншi 
посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - головний бухгалтер ПрАТ "Фанплит", головний 
бухгалтер ТОВ "Сатурн-Транс". Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 
Дата виявлення розкриття недостовірної інформації – 16.07.2020 року.  
Дана інформація – анулюється. Оприлюднення недостовірної особливої інформації товариства відбулось 
через неузгодженість організаційних дій та з технічних питань при використанні програмного забезпечення 
для підготовки особливої інформації. Інформація подана в одному повідомленні, хоча дати виникнення 
подій різні. 
Правильна інформація має бути подана двома окремими повідомленнями (першого - з доповненням), 
враховуючи різні дати вчинення подій. А саме: 
 
Текст першого повідомлення - дата вчинення дії 10.07.2020 року: 
Згiдно наказу по ПрАТ "Фанплит" № 97-к вiд 30.06.2020 року звiльнено Слободян Аллу Василiвну з посади 
головного бухгалтера за власним бажанням з 10.07.2020 року. Перебувала на посадi з 14.12.2018 року. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час на 
посаду головного бухгалтера нікого не призначено.  
 
Текст другого повідомлення - дата вчинення дії 13.07.2020 року: 
Згiдно наказу по ПрАТ "Фанплит" № 101-к вiд 13.07.2020 року призначено на посаду головного 
бухгалтера Слободян Аллу Василiвну за сумiсництвом, з 14.07.2020 року, термiном - безстроково. Iншi 
посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - головний бухгалтер ПрАТ "Фанплит", головний 
бухгалтер ТОВ "Сатурн-Транс". Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 
 
На виконання пункту 11 Розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013 
року, та з метою спростування розкриття недостовірної інформації, товариством вживаються наступні 
заходи: розкривається повідомлення про спростування розкритої недостовірної інформації та виправлена 
особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) шляхом розміщення на власній 
веб-сторінці (http://fanplit.com.ua/pidprjemstvo/informatsiya-dlya-aktsioneriv/) 16.07.2020 року та подання до 
НКЦПФР у встановлені терміни. 
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