Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРIУПОЛЬСIТКОСНАСТЬ"

2. Код за ЄДРПОУ

00463027

3. Місцезнаходження

87501, Марiуполь, Консервна, 23

4. Міжміський код, телефон та факс

(0629) 54-35-48 (0629) 54-35-48

5. Електронна поштова адреса

petran@mariupol.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації

http://mss.ho.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
15.03.2014 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «МАРСIТ», якi вiдбулися 15.03.2014 року (протокол № 18 вiд
15.03.2014 року), були прийнятi рiшення на пiдставi Статуту Товариства щодо змiни складу посадових осiб:
У зв’язку з закiнченням строку повноважень:
Припинено повноваження Генерального директора - Трандафiлова Петра Федоровича (посадовою особою згода на розкриття
паспортних даних не надавалася; частка у СК Товариства – 28,435%; посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має; посадова особа перебувала на посадi з 28.05.2011 року по 15.03.2014 року).
Припинено повноваження члена Наглядової ради - Горбульова Василя Дмитровича (посадовою особою згода на розкриття
паспортних даних не надавалася; частка у СК Товариства – 0,0313%; посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має; посадова особа перебувала на посадi з 28.05.2011 року по 15.03.2014 року).
Припинено повноваження члена Наглядової ради - Солошенко Павла Васильовича (посадовою особою згода на розкриття
паспортних даних не надавалася; частка у СК Товариства – 0 %; посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має; посадова особа перебувала на посадi з 28.05.2011 року по 15.03.2014 року).
Припинено повноваження члена Наглядової ради - Завгороднього Федiра Iвановича (посадовою особою згода на
розкриття паспортних даних не надавалася; частка у СК Товариства – 0 %; посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має; посадова особа перебувала на посадi з 28.05.2011 року по 15.03.2014 року).
Припинено повноваження члена Ревiзора - Iпатової Вiкторiї Юрiївни (посадовою особою згода на розкриття паспортних
даних не надавалася; частка у СК Товариства – 0 %; посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має; посадова особа перебувала на посадi з 28.05.2011 року по 15.03.2014 року).
Обраний на посаду Генерального директора - Трандафiлов Петро Федорович (посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних; частка у СК Товариства – 28,435 %; розмiр пакету акцiй Товариства, яким володiє посадова особа,
складає 454 960 простих iменних акцiй; посадова особа призначена строком на 3 роки; посадова особа не має непогашеної
судимостi за корисливi i посадовi злочини; iншi посади, яка займала особа протягом своєї дiяльностi: аспiрант, науковий
спiвробiтник, директор, генеральний директор, Голова правлiння ВАТ "Марiупольсiткоснасть".
Обраний на посаду члена Наглядової ради - Горбульов Василь Дмитрович (посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних; частка у СК Товариства – 0,0313 %; розмiр пакету акцiй Товариства, яким володiє посадова особа,
складає 500 простих iменних акцiй; посадова особа призначена строком на 3 роки; посадова особа не має непогашеної
судимостi за корисливi i посадовi злочини; iншi посади, яка займала особа протягом своєї дiяльностi:
Управлiння механiзацii тресту "ЖдановСельстрой: слюсар, водiй, начальник автоколони, головний iнженер;
АП "Донецькнафтопродукт", Марiупольський фiлiал: керiвник фiлiалу;
ВАТ "Марiупольське АТП № 11433"- Голова Правлiння; Директор комунального АТП 052808, КП "Комунальник",ТОВ
"Декоративнi культури", МЧП "Петрантехнологiя; на теперiшнiй час пенсiонер;
Обраний на посаду члена Наглядової ради - Солошенко Павло Васильович (посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних; частка у СК Товариства – 0 %; розмiр пакету акцiй Товариства, яким володiє посадова особа, складає 0
простих iменних акцiй; посадова особа призначена строком на 3 роки; посадова особа не має непогашеної судимостi за
корисливi i посадовi злочини; iншi посади, яка займала особа протягом своєї дiяльностi: Завод електронних мiкроскопiв та
електроавтоматики : юстировник електронних мiкроскопiв; Ждановський металлургiйний iнстiтут: ст.лаборант, завiдуючий
лабораторiєю, заступник декану заочного факультету, переведений в Приазовський державний технiчний унiверсiтет:
начальник навчального вiддiлу, зав.кафедри iнтеллектуальной власностi та права
На теперiшнiй час директор Iнстiтуту пiдвищення квалiфiкацiї Приазовського державного технiчного унiверсiтету ;

Обраний на посаду члена Наглядової ради - Завгороднiй Федiр Iванович (посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних; частка у СК Товариства – 0 %; розмiр пакету акцiй Товариства, яким володiє посадова особа, складає 0
простих iменних акцiй; посадова особа призначена строком на 3 роки ; посадова особа не має непогашеної судимостi за
корисливi i посадовi злочини; iншi посади, яка займала особа протягом своєї дiяльностi: Державний концерн "Азовмаш":
майстер,iнженер-технолог; Фабрiка сувенiрно-подарункових виробiв: ст.iнженер-технолог, головний iнженер: Виконавчий
комiтет Жовтневої райради м.Марiуполя: держ.службовець, заступник голови, голова; "ССI Україна лiмiтед": директор
Марiупольського фiлiалу; Марiупольський фiлiал АКБ "Укрсоцбанку": керiвник фiлiалу. На теперiшнiй час заступник
директора Iнстiтуту пiдвищення квалiфiкацiї Приазовського державного технiчного унiверсiтету .
Обрано на посаду Ревiзора - Iпатову Вiкторiю Юрiївну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
частка у СК Товариства – 0,0938 %; розмiр пакету акцiй Товариства, яким володiє посадова особа, складає 1500 простих
iменних акцiй; посадова особа призначена строком на 3 роки; посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi i
посадовi злочини; iншi посади, яка займала особа протягом своєї дiяльностi: бухгалтер,заступник бухгалтера, головний
бухгалтер. На теперiшнiй час перебуває у декретнiй вiдпустцi.
У зв’язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом його перетворення обрано комiсiю з припинення
товариства.Головою комiсiї з припинення Товариства обрано Трандафiлова Петра Федоровича (посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних; частка у СК Товариства – 28,435%; розмiр пакету акцiй Товариства, яким володiє
посадова особа, складає 454 960 простих iменних акцiй; посадова особа призначена на невизначений строк; посадова особа
не має непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини; iншi посади, яка займала особа протягом своєї дiяльностi:
аспiрант, науковий спiвробiтник, директор, генеральний директор, Голова правлiння ВАТ "Марiупольсiткоснасть;
членом комiсiї з припинення обрано Чайкiну Людмилу Анатолiївну (посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних; частка у СК Товариства 0 %; розмiр пакету акцiй Товариства, яким володiє посадова особа, складає 0
простих iменних акцiй; посадова особа призначена на невизначений строк; посадова особа не має непогашеної судимостi за
корисливi i посадовi злочини; iншi посади, яка займала особа протягом своєї дiяльностi: iнженер, головний бухгалтер
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор

Трандафiлов Петро Федорович
(підпис)

М.П.

Опубліковано в бюлетені "Цінні папери України" № 51 від 19.03.14г.

(ініціали та прізвище керівника)
17.03.2014
(дата)

