Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова правлiння

Козленко Святослав Анатолiйович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

27.11.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Подiльський цемент"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
32325, Хмельницька обл., Кам`янець-Подiльський р-н, с. Гуменцi, Хмельницьке шосе, буд. 1-А
4. Код за ЄДРПОУ
00293091
5. Міжміський код та телефон, факс
0384967233 0384967233
6. Електронна поштова адреса
ischatzmann@crhukraine.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.11.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№227(2732) "Вiдомостi НКЦПФР"

29.11.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://crhukraine.com/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.11.2017
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

24.11.2017

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

2

3

4

5

6

звільнено

Виконуючий
обов`язки
головного
бухгалтера

Ткачук Галина
Миколаївна

д/н д/н
д/н

0.00

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 24.11.2017р.
Наказом Голови правлiння ПАТ "Подiльський цемент" вiд 24.11.2017р. (Наказ №375-к вiд 24.11.2017р.) прийнято рiшення про звiльнення та
призначення посадових осiб емiтента.
Звiльнено з посади Виконуючого обов`язки головного бухгалтера Ткачук Галину Миколаївну (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною
особою не надано), згiдно з наказом Голови правлiння вiд 24.11.2017р. (Наказ №375-к вiд 24.11.2017р.) у зв'язку з призначенням Головного
бухгалтера. Акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Повноваження здiйснювала протягом 7 мiсяцiв. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.11.2017

призначено

Головний
бухгалтер

Чокан Олена
Володимирiвна

д/н д/н
д/н

0.00

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 24.11.2017р.
Наказом Голови правлiння ПАТ "Подiльський цемент" вiд 24.11.2017р. (Наказ №376-к вiд 24.11.2017р.) прийнято рiшення про звiльнення та
призначення посадових осiб емiтента.
Призначено на посаду Головного бухгалтера Чокан Олену Володимирiвну (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано),
згiдно з наказом Голови правлiння вiд 24.11.2017р. (Наказ №376-к вiд 24.11.2017р.) у зв'язку з вакантною посадою Головного бухгалтера.
Акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Строк, на який призначено: не визначено. До призначення протягом останнiх 5ти рокiв обiймала посади: Головний бухгалтер ТОВ "Цемент". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

