
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

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Наріца Євген Юлійович

(прізвище та ініціали керівника)

 

  02.01.2019

(дата)

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)
емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 87502, м. Маріуполь, вул. Станіславського, буд. 9

4. Код за ЄДРПОУ 05394618

5. Міжміський код та телефон, факс 0629 40-90-44, 0629 40-90-44

6. Електронна поштова адреса markograf@markograf.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 02.01.2019

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.markograf.net

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}



ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення

дії

Зміни (призначено,
звільнено обрано або

припинено
повноваження)

Посада* Прізвище, ім’я, по
батькові або повне

найменування юридичної
особи

Ідентифікаційний
код юридичної

особи

Розмір частки в
статутному

капіталі емітента
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6

31.12.2018 Припинено повноваження Голова
Наглядової
ради

Хроменкова Наталія
Миколаївна

д/н 0.0003

Зміст інформації:

Посадова особа Голова Наглядової ради Хроменкова Наталія Миколаївна (фізична особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 31.12.2018 р.; володіє 50 акціями, що складає 0,0003%
статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в
грошовому вираженні становить 12,50 грн.; на посаді Голови наглядової ради особа перебувала з 19.04.2017 по
30.12.2018 включно, а на посаді члена Наглядової ради з 18.04.2017 по 30.12.2018 включно; непогашених судимостей
за корисливі та посадові злочини не має. Причина припинення повноважень посадової особи: Заява від 14.12.2018;
підстави для припинення повноважень (повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом
управління емітента): Заява про дострокове припинення повноважень за власним бажанням. Замість посадової особи,
повноваження якої припиняються, нікого не призначено.

31.12.2018 Припинено повноваження Член
Наглядової
ради

Бондаренко Анатолій
Васильович

д/н 0.0003

Зміст інформації:

Посадова особа Член Наглядової ради Бондаренко Анатолій Васильович (фізична особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 31.12.2018 р.; володіє 50 акціями, що складає 0,0003%
статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в
грошовому вираженні становить 12,50 грн.; на посаді особа перебувала з 18.04.2017 по 30.12.2018 включно;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Причина припинення повноважень посадової особи:
Заява від 14.12.2018; підстави для припинення повноважень (повноваження припиняються без прийняття рішення
відповідним органом управління емітента): Заява про дострокове припинення повноважень за власним бажанням.
Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не призначено.

31.12.2018 Припинено повноваження Член
Наглядової
ради

Якуб Ігор Михайлович д/н 0.0003

Зміст інформації:

Посадова особа Член Наглядової ради Якуб Ігор Михайлович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних) припиняє повноваження на посаді 31.12.2018 р.; володіє 50 акціями, що складає 0,0003% статутного капіталу
емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні
становить 12,50 грн.; на посаді особа перебувала з 18.04.2017 по 30.12.2018 включно; непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини не має. Причина припинення повноважень посадової особи: Заява від 14.12.2018;
підстави для припинення повноважень (повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом
управління емітента): Заява про дострокове припинення повноважень за власним бажанням. Замість посадової особи,
повноваження якої припиняються, нікого не призначено.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на
кожну посаду.
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