Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "Ю.П.П."

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

30573721

3. Місцезнаходження

08343, Бориспiльский р-н,
с. Мартусiвка, вул. Мойсеєва, 70

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 594-75-35 (044) 594-75-35

5. Електронна поштова адреса

Urist@upp.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації

http://coldstore.com.ua/ru/

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
29.05.2019 р. єдиним акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Ю.П.П."
(надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
– обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства особу Юрушева Леоніда Леонідовича.
Особi не належать акцiї Товариства. Особу обрано як представника акціонера ПАТ "ВЗНКIФ
"Унiбудiнвест" (ідентифікаційний код 32589576) якому належить 100% акцій Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято у зв'язку iз
створенням Наглядової ради як органу управління Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв
займав посади: Голова Наглядової ради ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест". Особу призначено
термiном на три роки. На засіданні Наглядової ради, що відбулось 29.05.2019 р. особу обрано
Головою Наглядової ради.
– обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства особу Акуленко Юрія Володимировича.
Особi не належать акцiї Товариства. Особу обрано як представника акціонера ПАТ "ВЗНКIФ
"Унiбудiнвест" (ідентифікаційний код 32589576) якому належить 100% акцій Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято у зв'язку iз
створенням Наглядової ради як органу управління Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв
займав посади: начальник юридичного департаменту ПрАТ "КУА "Форум". Особу призначено
термiном на три роки. На засіданні Наглядової ради, що відбулось 29.05.2019 р. особу обрано
Заступником голови Наглядової ради.
– обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства особу Снігура Дениса Сергійовича. Особi
не належать акцiї Товариства. Особу обрано як представника акціонера ПАТ "ВЗНКIФ
"Унiбудiнвест" (ідентифікаційний код 32589576) якому належить 100% акцій Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято у зв'язку iз
створенням Наглядової ради як органу управління Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв
займав посади: юрисконсульт ТОВ "УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ".
Особу призначено термiном на три роки.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Президент

(підпис)

Матвєєв Андрій Теодозійович
(ініціали та прізвище керівника)

30.05.2019
(дата)

