
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

Дата вчинення дії  

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

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  

14.04.2020 Звільнено 
Голова 
Наглядової ради 

Байрев Іван Димитров д/н 0 

Зміст інформації:  
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" від 14.04.2020р. (Протокол №13 від 14.04.2020р.) звільнено з 14.04.2020р:  
Голову Наглядової ради  Байрева Івана Димитрова, (частка в статутному капіталі = 0%, 0 акцій), перебував на посаді з 10.04.2020р. Особа не має 
судимостей за посадові та корисливі злочини та, не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням цих зборів встановлена чисельність 
Наглядової ради 2 особи, тому замість Байрева І. Д. обрання не було.  

      

14.04.2020 
припинено 

повноваження 
Член Наглядової 
ради 

Андрєєв Михайло Каменов д/н 0 

Зміст інформації:  
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ " КОНЦЕРН "ФРЕШ АП " від 14.04.2020р. (Протокол №13 від 14.04.2020р.) припинено повноваження з 
14.04.2020р:  члена  Наглядової ради:  Андрєєва Михайла Каменова, (частка в статутному капіталі = 0%, 0 акцій), перебував на посаді з 23.04.2019р. 
Особа не має судимостей за посадові та корисливі злочини та, не дала згоди на розкриття паспортних даних.  

      

14.04.2020 
припинено 

повноваження 
Член Наглядової 
ради 

Ікономов Калоян Тонев д/н 0 

Зміст інформації:  
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ " КОНЦЕРН "ФРЕШ АП " від 14.04.2020р. (Протокол №13 від 14.04.2020р.) припинено повноваження з 
14.04.2020р:  члена  Наглядової ради:  Ікономова Калояна Тонева, (частка в статутному капіталі = 0%, 0 акцій), перебував на посаді з 23.04.2019р. Особа 
не має судимостей за посадові та корисливі злочини та, не дала згоди на розкриття паспортних даних.  

      

14.04.2020 Призначено 
Член Наглядової 
ради 

Андрєєв Михайло Каменов д/н 0 

Зміст інформації:  
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ " КОНЦЕРН "ФРЕШ АП " від 14.04.2020р. (Протокол №13 від 14.04.2020р.) призначений з 15.04.2020р.  
строком на 3 роки  членом  Наглядової ради  Андрєєв Михайло Каменов, (частка в статутному капіталі = 0%, 0 акцій), є представником акціонера ТОВ 
"КАНОТРАНС". Попередня посада: ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" -член Наглядової ради. Особа не має судимостей за посадові та корисливі злочини 
та не дала згоди на розкриття паспортних даних.  

      

14.04.2020 Призначено 
Член Наглядової 
ради 

Ікономов Калоян Тонев д/н 0 



Зміст інформації:  
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ " КОНЦЕРН "ФРЕШ АП " від 14.04.2020р. (Протокол №13 від 14.04.2020р.) призначений з 15.04.2020р.  
строком на 3 роки  членом  Наглядової ради  Ікономов Калоян Тонев (частка в статутному капіталі = 0%, 0 акцій), є представником акціонера  ТОВ 
"СТРИМЛАЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ". Попередня посада: ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" -член Наглядової ради. Особа не має судимостей за посадові та 
корисливі злочини та не дала згоди на розкриття паспортних даних.  

      

 


