Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова правлiння

Козленко Святослав Анатолiйович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

18.12.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Подiльський цемент"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
32325, Хмельницька обл., Кам`янець-Подiльський р-н, с. Гуменцi, Хмельницьке шосе, буд. 1-А
4. Код за ЄДРПОУ
00293091
5. Міжміський код та телефон, факс
0384967233 0384967233
6. Електронна поштова адреса
ischatzmann@crhukraine.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
або припинено
дії
повноваження)
1

14.12.2017

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)

2

3

4

5

6

звільнено

Голова
Правлiння
та Член
Правлiння

Козленко Святослав
Анатолiйович

д/н д/н
д/н

0.00

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 14.12.2017р.
Засiданням Наглядової ради ПАТ "Подiльський цемент" вiд 14.12.2017 р. (протокол №14/12-2017 вiд 14.12.2017 р.) прийнято рiшення про
звiльнення та призначення посадових осiб емiтента.
Звiльнено з посади Голови Правлiння та Члена Правлiння Козленка Святослава Анатолiйовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною
особою не надано), згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 14.12.2017 р. (протокол №14/12-2017 вiд 14.12.2017 р.). Причин звiльнення Голови
правлiння Нагядовою радою не зазначено. Повноваження Голови Правлiння та Члена Правлiння Козленка Святослава Анатолiйовича
припиняються з 19.12.2017р. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Повноваження здiйснював протягом 3 рокiв та 5 мiсяцiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.12.2017

призначено

Голова
Правлiння
та Член
Правлiння

Маккеон Кевiн Джерард

д/н д/н
д/н

0.00

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 14.12.2017р.
Засiданням Наглядової ради ПАТ "Подiльський цемент" вiд 14.12.2017 р. (протокол №14/12-2017 вiд 14.12.2017 р.) прийнято рiшення про
звiльнення та призначення посадових осiб емiтента.
Призначено на посаду Голови Правлiння та Члена Правлiння Маккеона Кевiна Джерарда (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
частки в
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
капіталі
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
емітента (у
юридичної особи
відсотках)
4

5

6

особою не надано), згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 14.12.2017 р. (протокол №14/12-2017 вiд 14.12.2017 р.) у зв’язку iз звiльненням
Голови Правлiння та Члена Правлiння .Набуваються повноваження Голови Правлiння та Члена Правлiння Маккеона Кевiна Джерарда з
20.12.2017р.. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Призначений строком на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти
рокiв обiймав посади: iнженер вiддiлу капiтального будiвництва, iнженер вiддiлу контролю за будiвлями i спорудами служби iнжинiрингу,
провiдний iнженер служби iнжинiрингу та начальник вiддiлу планування та пiдготовки ремонтiв у ПАТ "Подiльський цемент", заступник
директора та директор технiчного вiддiлу, Голова правлiння ПАТ "Миколаївцемент". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.

