
ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб еміт ент а

Дата
вчинення

дії

Зміни
(призначено,

звільнено
обрано або
припинено

повноваження)

Посада* Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування

юридичної особи

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер,

дата видачі, орган, який
видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної

особи

Розмір
частки в

статутному
капіталі

емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6
31.05.2016 Припинено

повноваження
Технічний
директ ор

Буряк Валерій
Володимирович

д/н, д/н, д/н 0.000057274

Зміст  інформації:
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт » (прот окол № 10(о) від 31.05.2016р.) припиняют ься
повноваження члена Дирекції - Технічного директ ора Буряка Валерія Володимировича (не надано
згоди на розкрит т я інформації щодо паспорт них даних), на підст аві поданої заяви за власним
бажанням, який володіє част кою в ст ат ут ному капіт алі еміт ент а (у відсот ках): 0,000057274%. Буряк
Валерій Володимирович перебував на посаді Технічного директ ора 10 років 1 місяць 20 днів (Прот окол
загальних зборів акціонерів № 12 від 11.04.2006р.) Посадова особа не має непогашеної судимост і за
корисливі т а посадові злочини.
31.05.2016 Обрано Технічний

директ ор
Павелко Олександр
Володимирович

д/н, д/н, д/н 0

Зміст  інформації:
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт » (прот окол № 10(о) від 31.05.2016р.) обрано членом
Дирекції на посаду Технічного директ ора - Павелка Олександра Володимировича, володіє част кою в
ст ат ут ному капіт алі еміт ент а (у відсот ках) 0 % (розмір пакет а – 0 акцій). Ст рок обрання на посаду – з
01.06.2016р. до 17.04.2017р. Прот ягом ост анніх п’ят и років Павелко Олександр Володимирович
обіймав посади начальника змішувально-пресового цеху нафт ових вугільних загот івок № 2, головного
інженера ПАТ «Укрграфіт ». Посадова особа не має непогашеної судимост і за корисливі т а посадові
злочини.

* Окремо вказуют ься особи, які звільняют ься т а призначают ься (обирают ься або припиняют ь
повноваження) на кожну посаду.

** Зазначаєт ься у разі надання згоди фізичної особи на розкрит т я паспорт них даних.
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