ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ
КОМБІНАТ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05394618
1.4. Місцезнаходження емітента: 87500 Донецька обл., м. Маріуполь, вул.
Станіславського, буд. 9
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0629) 22-11-70, (0629) 53-83-72
1.6. Електронна поштова адреса емітента: markograf@rambler.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: markograf.net
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II : змінa складу
посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення:
2.1. Зміст інформації:
Дата прийняття рішення:13.05.2013 р.
Зміни(призначено або звільнено): звільнено.
Посада: головний бухгалтер.
Прізвище, ім’я, по батькові: Юрченко Маргарита Володимирівна.
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав): не надано
згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,0%
На підставі наказу директора ПАТ «МАРКОГРАФ» №20-к від 13.05.2013 р. звільнено за
згодою сторін головного бухгалтера Юрченко Маргариту Володимирівну з 13.05.2013
р. на підставі поданої заяви.
Примітки: На посаді головного бухгалтера перебувала 7 років 9 місяців. Посадова особа
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
2.2. Зміст інформації:
Дата прийняття рішення:13.05.2013 р.
Зміни(призначено або звільнено): призначено.
Посада: тимчасово виконуючий обов’язки головного бухгалтера.
Прізвище, ім’я, по батькові: Яковченко Наталя Олексіївна.
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав): не надано
згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,0%
На підставі наказу директора ПАТ «МАРКОГРАФ» №20-к від 13.05.2013 р. призначена
тимчасово виконуючим обов’язки головного бухгалтера з 14.05.2013 р. на невизначений
строк.
Примітки:
Обіймала посади:старший бухгалтер, бухгалтер, зам.гол.бухгалтера, бухгалтер 1 кат.,
ведучий бухгалтер, гол.бухгалтер, зам.гол.бухгалтера.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Директор В.С.Хіора
13.06.2013 р.

