
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Директор       Iзмайлов Олександр Валентинович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

17.07.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 

ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

84695, мiсто Горлiвка, вулиця Карла Маркса будинок 2  

4. Код за ЄДРПОУ 

00191787 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(06242)560215, (050)4719147 (06242)560216 

6. Електронна поштова адреса 

poz@wn.dn.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.07.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 
Бюлетень «Відомості Національної коміссії з цінних паперів та фондового 

ринку» № 136  
19.07.2018  

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на 

сторінці 

               
http://magnezit.ru/ru/manufacture/panteleymen/investment/disclosure/ 

в мережі 

Інтернет 
20.07.2018  

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 

http://magnezit.ru/ru/manufacture/panteleymen/investment/disclosure/


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

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 або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

16.07.2018 звільнено Директор  
Iзмайлов Олександр 

Валентинович 

ВА 285734 

18.03.1996 Краматорський МВ УМВС України в 

Донецький областi  

0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» Протокол вiд 16.07.2018 року були прийнятi рiшення:  

Звiльнити з 20.07.2018р з посади 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. Вiдповiдно умовам контракту за згодою сторiн з 20.07.2018р. Посадова особа перебувала на 

посадi з 28.04.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

16.07.2018 призначено Директор  
Шеремет Вадим 

Миколайович 

ВВ 634792 

16.12.1998 Ц-Мiський РВ Горлiвського МВ УМВС 

України в Донецькiй областi 

0.005 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПАТ «Пантелеймонiвський вогнетривкий завод» Протокол вiд 16.07.2018 року були прийнятi рiшення:  

Призначити з 21.07.2018р. на посаду директора товариства Шеремета Вадима Миколайовича (паспорт ВВ 634792 виданий Ц-Мiським РВ 

Горлiвського МВ УМВС України в Донецькiй областi 16.12.1998р.), власника 42 простих iменних акцiй ПАТ «Пантелеймонiвський 

вогнетривкий завод», що складає 0,005% вiд Статутного капiталу Товариства. У вiдповiдностi до Статуту ПАТ «ПВЗ» посадова особа 

призначена на 5 рокiв, протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду начальника управлiння ремонтами i автотранспортом; начальника 

управлiння ремонтами i транспортом. Судова заборона займатися певними видами дiяльностi вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

 


