Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент»
Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
Місцезнаходження: 32325, Україна, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. Гуменці, вул. Хмельницьке шосе, 1-А
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00293091
Міжміський код та телефон, факс: (03849) 67233; (03849) 67233
Електронна поштова адреса: iryna@podcem.com.ua
Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або
звільнено)

Посада

Прізвище,
ім’я,
по
батькові
або
найменування юридичної
особи

1
08.05.2015

2
звільнено

3
Член Правління

4
Джон Френсiс Мадден
(John Francis Madden )

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)
або ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ юридичної
особи
5
д/в

Володіє
часткою
в
статутному
капіталі
емітента (у відсотках)

6
0

Зміст інформації:
Обiймав посаду директора з виробництва, заступника Голови Правлiння ПАТ. Освiта вища. Загальний стаж роботи на керiвних посадах 20 рокiв. Працював на посадах:
СiАрЕйч Юроп Матiрiалс (CRH Europe Materials), директор з виробництва цементу; Гланбiа Мiтс Дiвiжн (Glanbia Meats Division), директор. Обраний до складу
Правлiння на засiданнi Наглядової ради Товариства 28.08.2013р. (протокол №20/2013). Вiдкликаний з членiв Правлiння ПАТ «Подiльський цемент» рiшенням
Наглядової Ради згiдно з протоколом № 08-05/2015 вiд 8 травня 2015 р.у зв’язку зi змiною мiсця роботи. Не володiє акцiями емiтента. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або
звільнено)

1
08.05.2015

2
звільнено

Посада

3
Член, Секретар
Правління

Прізвище,
ім’я,
по
батькові
або
найменування юридичної
особи

4
Шейн Кармодi (Shane
Carmody)

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)
або ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ юридичної
особи
5
д/в

Володіє
часткою
в
статутному
капіталі
емітента (у відсотках)

6
0

Зміст інформації:
Шейн Майкл Кармодi обiймав посаду фiнансового директора ПАТ "Подiльський цемент", Секретаря Правлiння. Обраний до складу Правлiння на засiданнi Наглядової
ради Товариства 28.08.2013р. (протокол №20/2013). Перелiк попереднiх посад: фiнансовий директор СiАрЕйч в Туреччинi, фiнансовий контролер. Загальний стаж
роботи на керiвних посадах становить 16 рокiв. Вiдкликаний з членiв Правлiння Товариства рiшенням Наглядової Ради згiдно з Протоколом № 08-05/2015 вiд 8 травня
2015р. у зв’язку зi змiною мiсця роботи. Не володiє акцiями емiтента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або
звільнено)

1

2
обрано

08.05.2015

Посада

3
Член, Секретар
Правління

Прізвище,
ім’я,
по
батькові
або
найменування юридичної
особи

4
Гайрi Девiд (Guiry David)

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)
або ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ юридичної
особи
5
д/в

Володіє
часткою
в
статутному
капіталі
емітента (у відсотках)

6
0

Зміст інформації:
Гайрi Девiда обрано Членом i Секретарем Правлiння Товариства згiдно з рiшенням Наглядової Ради Товариства вiдповiдно до Протоколу № 08-05/2015 вiд 8 травня
2015р. Працював на посадi бiзнес аналiтика у «СiАрЕйч Груп Фiнанси» (2007-2011) та фiнансовим контролером у пiдроздiлi «СiАрЕйч Європейськi матерiали –
Фiнанси» (2011-2014). З 07.05.2015 р. працює на посадi фiнансового директора ПАТ «Подiльський цемент». Загальний стаж роботи складає 13 рокiв, а стаж роботи на
керівних посадах становить 5 рокiв. Вiдповiдає всiм вимогам, якi встановленi для членства у Правлiннi законодавством України та внутрiшнiми документами ПАТ
«Подiльський цемент». Надав згоду на його обрання до складу Правлiння ПАТ «Подiльський цемент». Не володiє акцiями емiтента. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або
звільнено)

1
08.05.2015

2
обрано

Посада

3
Член Правління

Прізвище,
ім’я,
по
батькові
або
найменування юридичної
особи

4
Ейхас Клаус (Eichas
Klaus)

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)
або ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ юридичної
особи
5
д/в

Володіє
часткою
в
статутному
капіталі
емітента (у відсотках)

6
0

Зміст інформації:
Ейхаса Клауса обрано до складу Правлiння Товариства згiдно з рiшенням Наглядової Ради, протокол № 08-05/2015 вiд 8 травня 2015р. Освiта вища. Працював на
посадах керiвника пiдприємства «Плант Груп Хевер» (2000-2007), на посадi технiчного керiвника «Альфа цемент» (2007-2009), Росiя, технiчного директора «Джамбул
Цемент», Казахстан (2009-2011), провiдного консультанта «Асоцiацiї цементних заводiв Нiмеччини» (2011-2015). З 07.05.2015 р. працює на посадi директора з
виробництва ПАТ «Подiльський цемент». Загальний стаж роботи складає 34 роки.Стаж роботи на керiвних посадах - 15 р.Не володiє акцiями емiтента. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Вiдповiдає всiм вимогам, якi
встановленi для членства у Правлiннi законодавством України та внутрiшнiми документами ПАТ «Подiльський цемент». Надав згоду на його обрання до складу
Правлiння ПАТ «Подiльський цемент».

