Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Директор

Хiора Володимир Савелiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

23.04.2015

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАРIУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФIТОВИЙ КОМБIНАТ”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
87500, м. Марiуполь, вул. Станiславського, 9
4. Код за ЄДРПОУ
05394618
5. Міжміський код та телефон, факс
(0629)22-11-70 (0629)53-83-72
6. Електронна поштова адреса
markograf@markograf.net
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2015
(дата)

2. Повідомлення опубліковано
у*

№76(2080) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
22.04.2015
паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

д/н
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

23.04.2015
(дата)

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

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)

1

2

3

4

5

6

17.04.2015

припинено
повноваження

Директор

Хiора Володимир
Савелiйович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Посадова особа Директор Хiора Володимир Савелiйович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє
повноваження на посадi 17.04.2015 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0,00% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою
особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала 1 рiк; непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Наглядова рада ПАТ
"МАРКОГРАФ", причина прийняття цього рiшення: Закiнчення строку повноважень; пiдстави: Протокол №6/15 вiд 17.04.2015р.
17.04.2015

обрано

Директор

Хiора Володимир
Савелiйович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Посадова особа Директор Хiора Володимир Савелiйович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на
посаду 17.04.2015 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0,00% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в
статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор
ПАТ "МАРКОГРАФ"; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Орган, що
прийняв рiшення про обрання - Наглядова рада ПАТ "МАРКОГРАФ", причина прийняття цього рiшення: Продовження термiну повноважень;
пiдстави: Протокол №6/15 вiд 17.04.2015р.
17.04.2015

припинено
повноваження

Зміст інформації:

Член
Наглядової
ради

Бондаренко Анатолiй
Васильович

д/н д/н
д/н

0.0003

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
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
або повне найменування
емітента (у
юридичної особи
відсотках)
4

5

6

Посадова особа Член Наглядової ради Бондаренко Анатолiй Васильович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
припиняє повноваження на посадi 17.04.2015 р.; володiє 50 акцiями, що складає 0,0003% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй
або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 12,50 грн.; на посадi особа перебувала 3
роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi
збори акцiонерiв ПАТ "МАРКОГРАФ", причина прийняття цього рiшення: Закiнчення строку обрання на посаду; пiдстави: Протокол №15 вiд
17.04.2015р.
17.04.2015

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Олешко Сергiй
Миколайович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Олешко Сергiй Миколайович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
припиняє повноваження на посадi 17.04.2015 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0,00% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або
частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала 3 роки;
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори
акцiонерiв ПАТ "МАРКОГРАФ", причина прийняття цього рiшення: Закiнчення строку обрання на посаду; пiдстави: Протокол №15 вiд
17.04.2015р.
17.04.2015

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Хроменкова Наталiя
Миколаївна

д/н д/н
д/н

0.0003

Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Хроменкова Наталiя Миколаївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
припиняє повноваження на посадi 17.04.2015 р.; володiє 50 акцiями, що складає 0,0003% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй
або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 12,50 грн.; на посадi особа перебувала 3
роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi

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
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
або повне найменування
емітента (у
юридичної особи
відсотках)
4

5

6

збори акцiонерiв ПАТ "МАРКОГРАФ", причина прийняття цього рiшення: Закiнчення строку обрання на посаду; пiдстави: Протокол №15 вiд
17.04.2015р.
17.04.2015

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Якуб Iгор Михайлович

д/н д/н
д/н

0.0003

Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Якуб Iгор Михайлович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє
повноваження на посадi 17.04.2015 р.; володiє 50 акцiями, що складає 0,0003% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки,
якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 12,50 грн.; на посадi особа перебувала 3 роки;
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори
акцiонерiв ПАТ "МАРКОГРАФ", причина прийняття цього рiшення: Закiнчення строку обрання на посаду; пiдстави: Протокол №15 вiд
17.04.2015р.
17.04.2015

обрано

Член
Наглядової
ради

Бондаренко Анатолiй
Васильович

д/н д/н
д/н

0.0003

Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Бондаренко Анатолiй Васильович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
обрана (ний) на посаду 17.04.2015 р.; володiє 50 акцiями, що складає 0,0003% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки,
якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 12,50 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх
п’яти рокiв: 2007- теперiшнiй час - ТОВ "МИЛИТЕКС", Консультант з економiчних питань. 1993-2007 – ТОВ «МИЛИТЕКС»(м. Київ),
Директор.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв
рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "МАРКОГРАФ", причина прийняття цього рiшення: Обрання на новий строк; пiдстави:
Протокол №15 вiд 17.04.2015р.

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

Посада

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

1

2

3

4

5

6

17.04.2015

обрано

Член
Наглядової
ради

Олешко Сергiй
Миколайович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Олешко Сергiй Миколайович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана
(ний) на посаду 17.04.2015 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0,00% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа
володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
16.11.2014 - теперiшнiй час, ПАТ "УКРГРАФIТ", Начальник управлiння зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 26.12.2000 – 15.11.2014,
Представництво фiрми "Карбон Груп Кфт." (Угорщина) в Українi (м. Київ), Директор Представництва.; непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв ПАТ
"МАРКОГРАФ", причина прийняття цього рiшення: Обрання на новий строк; пiдстави: Протокол №15 вiд 17.04.2015р.
17.04.2015

обрано

Член
Наглядової
ради

Хроменкова Наталiя
Миколаївна

д/н д/н
д/н

0.0003

Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Хроменкова Наталiя Миколаївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
обрана (ний) на посаду 17.04.2015 р.; володiє 50 акцiями, що складає 0,0003% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки,
якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 12,50 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх
п’яти рокiв: 03.05.2001 – теперiшнiй час Заступник директора з iнформацiйного забезпечення, ТОВ "МИЛИТЕКС" (м. Київ).; непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi
збори акцiонерiв ПАТ "МАРКОГРАФ", причина прийняття цього рiшення: Обрання на новий строк; пiдстави: Протокол №15 вiд 17.04.2015р.
17.04.2015

обрано

Член
Наглядової
ради

Якуб Iгор Михайлович

д/н д/н
д/н

0.0003

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
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
або повне найменування
емітента (у
юридичної особи
відсотках)
4

5

6

Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Якуб Iгор Михайлович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний)
на посаду 17.04.2015 р.; володiє 50 акцiями, що складає 0,0003% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа
володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 12,50 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти
рокiв: 16.11.2014 – теперiшнiй час, ТОВ "ФIНIГРIФ" - Заступник директора. 15.02.2007 – 15.11.2014, Представництво фiрми "Карбон Груп
Кфт." (Угорщина) в Українi (м. Київ) – заступник директора Представництва.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не
має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "МАРКОГРАФ", причина
прийняття цього рiшення: Обрання на новий строк; пiдстави: Протокол №15 вiд 17.04.2015р.

