
Загальними зборами акціонерів ПАТ «Пантелеймонівський вогнетривкий завод» 
Протокол №22 від 27.04.2012 року були прийняті рішення:  
 
 Призначити на посаду члена наглядової ради Таратухіна Григорія Володимировича 
(паспорт АН 646953 Саксаганським РВ Криворіжського ДУ УМВС України у 
Дніпропетровській області, 27.11.2007р.), власника 0 простих іменних акцій ПАТ 
"Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", що складає 0% від Статутного капіталу 
Товариства, у відповідності до Статуту та Положенню «Про Наглядову раду» Товариства. 
Посадова особа призначена на 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади 
заступника директора, комерційного директора, директора комерційного департаменту. 
Судова заборона займатися певними видами діяльності відсутня. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. 
 
 Призначити на посаду члена наглядової ради Ненашева Євгена Миколайовича (паспорт 
4510 529890 Відділенням по району Черемушки ОУФМС Росії по м. Москві в ЮЗАО, 
24.02.2010р.) власника 0 простих іменних акцій ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий 
завод", що складає 0% від Статутного капіталу Товариства, у відповідності до Статуту та 
Положенню «Про Наглядову раду» Товариства. Посадова особа призначена на 3 роки, 
протягом своєї діяльності обіймала посади заступника генерального директора з фінансів 
та економіки – головний бухгалтер, фінансового директора. Судова заборона займатися 
певними видами діяльності відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. 
 
 Призначити на посаду члена наглядової ради Токарєва Артема Володимировича (паспорт 
7599 144268, Саткінським ДВВС Челябінської області, 17.11.1999р.) власника 0 простих 
іменних акцій ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", що складає 0% від 
Статутного капіталу Товариства, у відповідності до Статуту та Положенню «Про 
Наглядову раду» Товариства. Посадова особа призначена на 3 роки, протягом своєї 
діяльності обіймала посади директора. Судова заборона займатися певними видами 
діяльності відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
 
 Призначити на посаду члена наглядової ради Нефьодова Артема Олександровича 
(паспорт 7504 001206, УВД Центрального району міста Челябінська, 05.11.2003р.) 
власника 0 простих іменних акцій ПАТ "Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", що 
складає 0% від Статутного капіталу Товариства, у відповідності до Статуту та Положенню 
«Про Наглядову раду» Товариства. Посадова особа призначена на 3 роки, протягом своєї 
діяльності обіймала посади юрисконсульта департаменту правового забезпечення, 
начальника управління зовнішніх відносин департаменту правового забезпечення. Судова 
заборона займатися певними видами діяльності відсутня. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. 
 
Призначити на посаду члена наглядової ради Стадніченко Ігора Григоровича (паспорт КН 
641563, Автозаводським РВКДУ УМВС України у Полтавській області, 24.04.1998р.) 
власника 0 простих іменних акцій ПАТ «Пантелеймонівський вогнетривкий завод», що 
складає 0% від Статутного капіталу Товариства, у відповідності до Статуту та Положення 
«Про наглядову раду» Товариства . Посадова особа призначена на 3 роки., протягом своєї 
діяльності обіймала посади заступника директора. Судова заборона займатися певними 
видами діяльності відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. 
 
Призначити на посаду члена наглядової ради Акціонерне товариство «МАГ ХОЛДИНГЗ С.А.» 



 (Реєстраційний номер B 107489, адреса: Люксембург L-2449, Люксембург, Бульвар Рояль, 
11) власника 774968 простих іменних акцій ВАТ «Пантелеймонівський вогнетривкий 
завод», що складає 91,5997% від Статутного капіталу Товариства, у відповідності до 
Статуту та Положення «Про наглядову раду» Товариства . Посадова особа призначена на 
3 роки. 
 
 Наглядовою радою Товариства (протокол від 27.04.2012 року) були прийняті рішення:  
 
 Призначити на посаду Голови наглядової ради Таратухіна Григорія Володимировича 
(паспорт АН 646953 Саксаганським РВ Криворіжського ДУ УМВС України у 
Дніпропетровській області, 27.11.2007р.), власника 0 простих іменних акцій ПАТ 
"Пантелеймонiвський вогнетривкий завод", що складає 0% від Статутного капіталу 
Товариства, у відповідності до Статуту та Положенню «Про Наглядову раду» Товариства. 
Посадова особа призначена на 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади 
заступника директора, комерційного директора, директора комерційного департаменту. 
Судова заборона займатися певними видами діяльності відсутня. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. 
 


