Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
46023, м. Тернопiль, 15 Квiтня, 6
4. Код за ЄДРПОУ
22607719
5. Міжміський код та телефон, факс
0352 24 30 14 0352 24 40 07
6. Електронна поштова адреса
sekretar@orion.te.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.05.2017
(дата)

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

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

19.05.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.orion.te.ua/index.php/uk/aktsioneram/osoblyvainformatsiia
(адреса сторінки)

в мережі
19.05.2017
Інтернет
(дата)

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

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.05.2017

обрано

Голова
наглядової
ради

Капелусь Тетяна Iванiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
У вiдповiдностi до рiшення Наглядової ради вiд 17.05.2017, протокол № 5, iз числа членiв Наглядової ради Головою Наглядової ради обрано
термiном на 1 рiк Капелусь Тетяну Iванiвну – представника акцiонера держави в особi РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi, що володiє
пакетом акцiй у статутному капiталi товариства в розмiрi 96,186%. Капелусь Т.I. не володiє акцiями емiтента. Протягом останнiх 5 рокiв
Капелусь Т. I займала посаду начальника вiддiлу приватизацiї, управлiння корпоративними правами держави та оцiнки державного майна РВ
ФДМУ по Тернопiльськiй областi. Капелусь Т. I. не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi i
посадовi злочини немає.

