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

Павлючук Сергiй Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84610, м. Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10
4. Код за ЄДРПОУ
05761614
5. Міжміський код та телефон, факс
050-3477725 6. Електронна поштова адреса
office.stirol@gmail.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.05.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на сторінці

100 (2853) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку

29.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://stirol.ostchem.com/ua/aktsioneram/osobaiaynformatsyia
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

30.05.2018
(дата)

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

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)

1

2

3

4

22.05.2018

припинено
повноваження

член
Наглядової
ради

Халiн Олександр
Сергiйович

5

6
0.000004

Зміст інформації:
З 22 травня 2018 року вiдбулися наступнi змiни у складi Наглядової ради ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ":
Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Халiна Олександра Сергiйовича, як представника
OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500). Згода на публiкацiю
паспортних даних не отримана. Пiдстава: особиста заява про дострокове припинення повноважень. Володiє часткою у статутному капiталi
ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмiрi 0,000004%. Строк, протягом якого перебував на посадi 11 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У зв’язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради, Халiн О.С. склав
повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ». Замiсть Халiна Олександра Сергiйовича на посаду члена Наглядової ради
iншої особи не призначено.
22.05.2018

припинено
повноваження

член
Наглядової Кiкта Олег Олександрович
ради

0.000004

Зміст інформації:
З 22 травня 2018 року вiдбулися наступнi змiни у складi Наглядової ради ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ":
Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Кiкти Олега Олександровича, як представника
OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500). Згода на публiкацiю
паспортних даних не отримана. Пiдстава: особиста заява про дострокове припинення повноважень. Володiє часткою у статутному капiталi
ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмiрi 0,000004%. Строк, протягом якого перебував на посадi 11 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У зв’язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради, Кiкта О.О. склав

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

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)
4

5

6

повноваження заступника Голови Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ». Замiсть Кiкти Олега Олександровича на посаду члена
Наглядової ради iншої особи не призначено.
22.05.2018

припинено
повноваження

член
Наглядової
ради

Перепелиця Сергiй
Григорович

0.000004

Зміст інформації:
З 22 травня 2018 року вiдбулися наступнi змiни у складi Наглядової ради ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ":
Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Перепелицi Сергiя Григоровича, як представника
OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500). Згода на публiкацiю
паспортних даних не отримана. Пiдстава: особиста заява про дострокове припинення повноважень. Володiє часткою у статутному капiталi
ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмiрi 0,000004%. Строк, протягом якого перебував на посадi 11 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть Перепелицi Сергiя Григоровича на посаду члена Наглядової ради iншої особи не
призначено.
22.05.2018

припинено
повноваження

член
Наглядової
ради

Вербицький Микола
Анатолiйович

0

Зміст інформації:
З 22 травня 2018 року вiдбулися наступнi змiни у складi Наглядової ради ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ":
Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Вербицького Миколи Анатолiйовича, як
представника OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500). Згода на
публiкацiю паспортних даних не отримана. Пiдстава: особиста заява про дострокове припинення повноважень. Володiє часткою у статутному
капiталi ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмiрi 0%. Строк, протягом якого перебував на посадi 11 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть Вербицького Миколи Анатолiйовича на посаду члена Наглядової ради iншої особи
не призначено.

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

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)

1

2

3

4

22.05.2018

припинено
повноваження

член
Наглядової
ради

Плiсковський Роман
Володимирович

5

6
0.000004

Зміст інформації:
З 22 травня 2018 року вiдбулися наступнi змiни у складi Наглядової ради ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ":
Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Плiсковського Романа Володимировича, як
представника OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500). Згода на
публiкацiю паспортних даних не отримана. Пiдстава: особиста заява про дострокове припинення повноважень. Володiє часткою у статутному
капiталi ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмiрi 0,000004%. Строк, протягом якого перебував на посадi 11 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть Плiсковського Романа Володимировича на посаду члена Наглядової ради iншої
особи не призначено.

