
Повідомлення про виникнення особливої інформації   емітента 
(зміна у складі посадових осіб Товариства) 

  
 

I.  10.07.2020  року на підставі п.1. ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» та   заяви 
Артеменка Олега Олександровича від 24.06.2020 року , без прийняття  рішення відповідним 
органом,  були достроково припинені його повноваження як члена Наглядової ради  АСК 
«ОМЕГА» з 10.07.2020 року: 
1)  припинення повноважень члена Наглядової ради АСК «ОМЕГА»:  
 - Артеменко Олега Олександровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) у 
зв’язку iз переобранням складу Наглядової ради. Артеменко О.О. часткою в статутному 
капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Строк протягом якого перебував у складі Наглядової ради – з 31.03.2017р. по 10.07.20р. 
Іншу особу до складу Наглядової ради АСК «ОМЕГА» не обрано. 
 
II.  10.07.2020 року   Наглядовою радою АСК «ОМЕГА» (Протокол № 7 засiдання Наглядової 
ради вiд 10.07.2020 р.) прийнято рішення про:  
1) припинення повноважень т.в.о. Президента , а саме::  
- тимчасово виконуючого обов’язки Президента Товариства, який згідно Статуту Товариства 
одночасно є Головою правління Товариства – Карагаєва Павла Анатолійовича (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) у зв’язку iз переобранням складу Правління. 
Карагаєв П.А. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого Карагаєв П.А. 
перебував у складі Правління АСК «ОМЕГА»: з 02.04.2014р.до 15.08.2014р. – член Правління;  
з 15.08.2014 по 02.04.17р., з 03.04.2017р по 30.03.2020р., з 30.03.2020р. по 10.07.2020р. - т.в.о. 
Президента; 
 2) обрання Президентом Товариства (Головою Правління):  
 Карагаєва Павла Анатолійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.). 
Протягом останніх п’яти років Карагаєв П.А. обіймав наступні посади:  т.в.о. Президента АСК 
«ОМЕГА». Карагаєв П.А. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду 
згідно із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА»   з 10.07.2020 по 09.07.2023р. 
  
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  
 
Президент  Карагаєв Павло Анатолійович. 
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