Титульний аркуш Повідомлення
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння
(посада)

(підпис)
М.П.

Павлючук Сергiй Миколайович
(прізвище та ініціали керівника)
30.07.2013
(дата)

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
05761614
1.4 Місцезнаходження емітента
84610, мiсто Горлiвка, вулиця Горлiвської дивiзiї, 10
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
06242-78338 06242-78243
1.6 Електронна поштова адреса емітента
office@mail.stirol.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин
2.2. Повідомлення
опубліковано у

136 (3686) БЮЛЕТЕНЬ. ЦIННI ПАПЕРИ
УКРАЇНИ
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)

2.3. Повідомлення розміщено на
www.stirol.net
сторінці
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

24.07.2013
(дата)
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Член
Сiкорський
22.07.2013 звільнено
0
Правлiння Юрiй Iгорович
Зміст інформації:
За рiшенням Наглядової Ради ПАТ „КОНЦЕРН СТИРОЛ” вiд 22.07.2013 р. (Протокол
№22/07/2013 вiд 22.07.2013р.)
Припинено повноваження з 22 липня 2013 року.
Член Правлiння Сiкорський Юрiй Iгорович (згода на публiкацiю паспортних даних не
отримана). Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента, складає 0,0%. Пiдстава
припинення повноважень – особиста заява про виключення зi складу Правлiння у зв’язку з
звiльненням з посади директора з економiки та фiнансiв. Термiн перебування на посадi – 2
роки. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.
Член Варавка Василь
22.07.2013 призначено
0
Правлiння Володимирович
Зміст інформації:
За рiшенням Наглядової Ради ПАТ „КОНЦЕРН СТИРОЛ” вiд 22.07.2013 р. (Протокол
№22/07/2013 вiд 22.07.2013р.)
Обрано з 24 липня 2013 року.
Член Правлiння Варавка Василь Володимирович (згода на публiкацiю паспортних даних не
отримана). Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента, складає 0,0%. Особу обрано
строком на 1 (один) рiк. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: економiст,
старший економiст, начальник планово-економiчного вiддiлу, фiнансовий директор.
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

