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)

30.09.2014

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, буд. 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@rambler.ru
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,
прийняття звільнено, обрано
або припинено
рішення
повноваження)
1

30.09.2014

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

Тимчасово
виконуючий
обов’язки
головного
бухгалтера

Яковченко Наталя
Олексiївна

д/н

0.0

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 30.09.2014р.
Змiни (призначено, звiльнено, обрано або припинено повноваження): звiльнено.
Посада: тимчасово виконуючий обов’язки головного бухгалтера.
Прiзвище, iм’я та по батьковi: Яковченко Наталя Олексiївна.
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав): не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках): 0,00%.
На пiдставi Наказу директора ПАТ «МАРКОГРАФ» (наказ №47-к вiд 30.09.2014р.) звiльнено з посади тимчасово виконуючого обов’язки
головного бухгалтера за власним бажанням згiдно ст. 38 КЗпП України Яковченко Наталю Олексiївну, на пiдставi заяви. На посадi тимчасово
виконуючого обов’язки головного бухгалтера перебувала 1 (один) рiк 4 мiсяцi з 13.05.2013р.
Примiтки: Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Станом на 30.09.2014р.на посаду головного бухгалтера нiкого не призначено.

