	V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада***	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Зубков Володимир Валентинович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 	ЕА, 100982, 10.06.1996, Олександрійский МВ УМВС України 
(серія, номер, дата видачі, орган, 	в Кіровоградській обл.
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
4) рік народження**	1969
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	16
	7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Агроінком-Україна", 
	Комерційний директор
8) дата набуття повноважень та 	25.02.1999 необмнженний
термін, на який обрано (призначено)
9) опис:  Укладати від імені Товариства без довіреності контракти, договори та інші угоди з 
урахуванням обмежень, встановлених Статутом, і забезпечувати їх виконання.
Представляти без довіреності Товариство у відносинах з підприємствами, установами та 
організаціями як в Україні, так і за її межами.
Видавати довіреності від імені Товариства, накази, інструкції та інші нормативні документи з 
питань діяльності Товариства, які є обов'язковими для всіх служб, відділів та працівників 
Товариства.
Прийматина роботу і звільняти персонал Товариства, заохочувати працівників та накладати на 
них дисціплінарні стягнення.
Розпоряджатися майном Товариства. Винагороди згідно штатного розкладу.
1) посада***	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Дітковський Віктор Іванович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 	СН, 106177, 22.03.1996, Московський РУ ГУ МВС України в 
(серія, номер, дата видачі, орган, 	м.Києві
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
4) рік народження**	1957
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	14
	7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Верес", Головний 
	бухгалтер
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8) дата набуття повноважень та 	22.04.2007 необмежений
термін, на який обрано (призначено)
9) опис:  Всі фінансові та бухгалтерські документи повині мати підпис Головного бухгалтера. 
Винагороди згідно штатного розкладу.
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
*** Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, 
представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
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