Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент»
Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
Місцезнаходження: 32325, Україна, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. Гуменці, вул.
Хмельницьке шосе, 1-А
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00293091
Міжміський код та телефон, факс: (03849) 67233; (03849) 67233
Електронна поштова адреса: iryna@podcem.com.ua
Дата прийняття
рішення

1
24.06.2014

Зміни
(призначено або
звільнено)

2
призначено

Посада

3
Голова
Правління

Прізвище, ім’я,
по батькові або
найменування
юридичної особи

4
Козленко
Святослав
Анатолійович

Паспортні
дані
фізичної
особи
(серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав)
або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
5
д/в

Володіє
часткою
статутному
капіталі
емітента
відсотках)

в
(у

6
0

Зміст інформації:
Козленка Святослава Анатолійовича призначено Головою Правління ПАТ «Подільський цемент» відповідно до
рішення Наглядової ради ПАТ «Подільський цемент» від 24.06.2014р. Не володіє акціями емітента. Підстави та
обґрунтування призначення не наведені у рішенні Наглядової ради. Протягом останніх 5 років працював на посаді
члена Правління ПАТ «Миколаївцемент», старшого юрисконсульта, начальника юридичного відділу ПАТ
«Миколаївцемент». Призначений на посаду Голови Правління до відкликання Наглядовою радою або Загальними
зборами акціонерів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
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3
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4
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Іванович
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код за ЄДРПОУ
юридичної особи
5
д/в

Володіє часткою
в
статутному
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6
0,0034381984

Зміст інформації:
Голову Правління Дарчука Семена Івановича звільнено з членів Правління та з посади Голови Правління ПАТ
«Подільський цемент» відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Подільський цемент» від 24.06.2014р.
Підстави та обґрунтування звільнення – у зв’язку з його призначенням на посаду Президента (почесного) ПАТ
«Подільський цемент». Перебував на посаді Голови Правління близько 10 місяців від дати останнього
призначення Наглядовою радою. Володіє акціями емітента у розмірі 0,0034381984% статутного капіталу. Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на
розкриття своїх паспортних даних.
Голова правління Козленко С.А.

