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.
Голова правління
(посада)

Костюк Петро Степанович
(підпис)

МП

(прізвище та ініціали кер івника)

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Мар'янiвський склозавод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
12725 Житомирська обл, Баранівський р-н, смт. Мар'янівка, вул. Заводська, буд. 1
4. Код за ЄДРПОУ
00480810
5. Міжміський код та телефон, факс
04144-7-32-15, 04144-7-32-15
6. Електронна поштова адреса
medsklo@emitents.net.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Повідомлення
Бюлетень. Цінні папери України
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
3. Повідомлення
розміщено на сторінці
http://medsklo.com.ua/
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

12.05.2014
(дата)
(дата)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
прийняття
рі шення
1
08.05.2014

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)
2
припинено
повноваження

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або
повне найменування юридичної
особи

3
Член правління

4
Яворська Ніна Йосипівна

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав) або код за ЄДРПОУ
юрид ичної особи
5
ВН 295027
15.03.2005 Баранівським РВ
УМВС УКраїни в Житомирській
області

Розмі р частки в
статутному капі талі
емітента (у відсотках)
6
0,0017

Зміст інформації:
За рішенням Наглядово ї ради ПАТ "Мар'янівський склозавод" від 08 травня 2014 року, Прото кол №2 припинено повноваження Члена п равління Яворської Ніни
Йосипівни (паспор т серія ВН № 295027 виданий 15.03.2005р. Баранівським РВ УМ ВС України в Житомирській області), володіє 0,001 7% акцій Товариства, перебувала
на посаді з 2000р. Посадова особа непогашеної су димості за корисливі та посадові з лочини не має.
08.05.2014
призначено
Член правління
Будник Роман Петрович
НС 115602
0
07.10.2002 Бродівським РВ УМВС
України у Львівській області
Зміст інформації:
За рішенням Наглядово ї ради ПАТ "Мар'янівський склозавод" від 08 травня 2014 року, Протокол №2 призначено на посаду Члена правління Будника Романа Петровича
(паспорт серії НС № 115602 виданий 07.10.2002 р. Бродівським РВ УМ ВС України у Львівській області), акціями Товариства не воло діє. Призначено на 5 років, згідно
Стату ту. Перелік попередніх посад: директор ДП "Липнецький спир тзавод" концерну Укрспирт; Директор Липнецької філії ДП "Укрспирт"; Т.В.О. Директора ДП
"Попівський експериментальний завод"; Т.В.О. Керівника Хоростківського МПД ДП "Укрспир т"; заступник директо ра по виробництву ДП " Ковелівський спиртзавод";
виконавчий директор ДП "Агрофірма"ЯН" ПП "ЯН".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням Наглядово ї ради Товариства передбачено покладення тимчасового виконання обов'язків голови правління на Будника Романа Петровича на період перебування
голови правління на лікарняному.

