
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" 

2. Код за ЄДРПОУ 00191787 

3. Місцезнаходження 84695, м. Горлiвка, Карла Маркса, 2 

4. Міжміський код, телефон та факс (0624) 56-02-15 (0624) 56-02-24 

5. Електронна поштова адреса http://magnezit.ru/ru/manufacture/panteleymen/ 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 

яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 

 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

  

II. Текст повідомлення 

Наглядовою радою ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» Протокол вiд 24.04.2015 

року були прийнятi рiшення:  

Звiльнити з 27.04.2015р з посади директора товариства Артамонова Дмитра Вiкторовича (паспорт 

ВА №051205, виданий Центрально-мiським РВ УМВС України у м. Горлiвцi, 14.10.1995р), 

власника 0 простих iменних акцiй ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод», що складає 

0% вiд Статутного капiталу Товариства. вiдповiдно умовам контракту за згодою сторiн з 

27.04.2015р. Посадова особа перебувала на посадi з 25.12.2013р. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. 

Наглядовою радою ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» Протокол вiд 24.04.2015 

року були прийнятi рiшення: 

Призначити з 28.04.2015р. на посаду директора товариства Iзмайлова Олександра Валентиновича 

(паспорт ВА №285734, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi, 

18.03.1996р), власника 0 простих iменних акцiй ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод», 

що складає 0% вiд Статутного капiталу Товариства. У вiдповiдностi до Статуту ПАТ «ПВЗ» 

посадова особа призначена на 5 рокiв, протягом своєї дiяльностi обiймала посади заступника 

начальника сталеплавильного цеху по ремонту печей та обладнання; совiтника заступника 

директора з технiчних питань; провiдний iнженер по збуту комерцiйної групи; iнженер по 

виробництву. Судова заборона займатися певними видами дiяльностi вiдсутня. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Iзмайлов Олександр Валентинович 

директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
29.04.2015 

(дата) 

 


