
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової
форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління ПАТ "АЗОТ" Скляров Віталій Леонідович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

МП
24.06.2015

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ"

2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
18014 м.Черкаси, Першотравнева, 72

4. Код за ЄДРПОУ
00203826

5. Міжміський код та телефон, факс
(0472) 39-23-33, (0472) 54-01-46

6. Електронна поштова адреса
let@azot.ck.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.06.2015
(дата)

2. Повідомлення 115 (4159) Бюлетень 26.06.2015
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.azot.che
rkassy.net/content/n
ews7/inform/inform

ation.php в мережі Інтернет 26.06.2015
(адреса сторінки) (дата)



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення

дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано

або припинено
повноваження)

Посада
Прізвище, ім'я, по-батькові або
повне найменування юридичної

особи

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який

видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Розмір частки
в статутному

капіталі
емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6
23.06.2015 обрано Голова Правління ПАТ

"АЗОТ"
Скляров Віталій Леонідович - -

-
0,000004

Зміст інформації:
У зв'язку з закінченням строку повноважень відповідно до п.13.4 Статуту ПАТ "АЗОТ" рішенням Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" від 23 червня 2015 року (Протокол №
23/06/15 від 23.06.2015 р.) обрано (переобрано) на новий строк:
- Голову Правління ПАТ "АЗОТ" Склярова Віталія Леонідовича, який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,000004%. Згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних не отримано. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: директор технічний, генеральний директор, Голова Правління ПАТ
"АЗОТ". Строк на який призначено (обрано) особу - 1 (один) рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
23.06.2015 обрано Заступник Голови

Правління ПАТ "АЗОТ"
Олійниченко Віктор Михайлович - -

-
0,000008

Зміст інформації:
У зв'язку з закінченням строку повноважень відповідно до п.13.4 Статуту ПАТ "АЗОТ" рішенням Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" від 23 червня 2015 року (Протокол №
23/06/15 від 23.06.2015 р.) обрано (переобрано) на новий строк:
- заступника Голови Правління ПАТ "АЗОТ" Олійниченка Віктора Михайловича, який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,000008%. Згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: перший заступник генерального директора -
директор технічний; член Виконавчої дирекції; заступник Голови Правління - директор технічний; заступник Голови Правління, Технічний директор. Строк на який
призначено (обрано) особу - 1 (один) рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
23.06.2015 обрано Член Правління ПАТ

"АЗОТ"
Алексєєнко Дмитро Володимирович - -

-
0

Зміст інформації:
У зв'язку з закінченням строку повноважень відповідно до п.13.4 Статуту ПАТ "АЗОТ" рішенням Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" від 23 червня 2015 року (Протокол №
23/06/15 від 23.06.2015 р.) обрано (переобрано) на новий строк:
- члена Правління ПАТ "АЗОТ" Алексєєнка Дмитра Володимировича, який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0%. Згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних не отримано. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: заступник директора з фінансів, директор з економіки та фінансів,
член Виконавчої дирекції, директор з економіки та фінансів ПАТ "Азот", член  Правління ПАТ "АЗОТ". Строк на який призначено (обрано) особу - 1 (один) рік. Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

23.06.2015 обрано Член Правління ПАТ
"АЗОТ"

Горобець Максим Валерійович - -
-

0

Зміст інформації:
У зв'язку з закінченням строку повноважень відповідно до п.13.4 Статуту ПАТ "АЗОТ" рішенням Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" від 23 червня 2015 року (Протокол №
23/06/15 від 23.06.2015 р.) обрано (переобрано) на новий строк:



- члена Правління ПАТ "АЗОТ" Горобця Максима Валерійовича, який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0%. Згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних не отримано . Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: директор департаменту стратегічного розвитку, директор з
матеріально-технічного забезпечення, член Виконавчої дирекції, директор з матеріально-технічного постачання, член Правління ПАТ "АЗОТ". Строк на який призначено
(обрано) особу - 1 (один) рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
23.06.2015 обрано Член Правління ПАТ

"АЗОТ"
Хлівненко Павло Васильович - -

-
0

Зміст інформації:
У зв'язку з закінченням строку повноважень відповідно до п.13.4 Статуту ПАТ "АЗОТ" рішенням Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" від 23 червня 2015 року (Протокол №
23/06/15 від 23.06.2015 р.) обрано (переобрано) на новий строк:
- члена Правління ПАТ "АЗОТ" Хлівненка Павла Васильовича, який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0%. Згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних не отримано. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: директор юридичного департаменту, директор з правових питань, член
Виконавчої дирекції, директор з правових питань ПАТ "Азот", член Правління ПАТ "АЗОТ". Строк на який призначено (обрано) особу - 1 (один) рік. Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


