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Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб
емітента
1)Посада

Генеральний директор

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Попрожук Олег Олександрович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

АК860639 28.03.2000 Довгинцівський РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.

юридичної особи
4)Рік народження**

1969

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

9

7)Найменування підприємства та
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АКБ "Форум", заступник голови правління

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

06.03.2007, з 06.03.07р. - безстроково; з 28.04.11р. - 1 рік

який обрано (призначено)

Повноваження та обов"язки генерального директора визначені Статутом, Положенням про виконавчий орган.
Попрожука О.О. обрано генеральним директором рішенням загальних зборів акціонерів від 06.03.07р.,
переобрано рішеннями наглядової ради від 28.04.11р., від 27.04.12р., від 26.04.13р., від 24.04.14р., від
9)Опис

24.04.15р. В звітному періоді генеральному директору виплачено винагороду у розмірі, визначеному контрактом
від 28.04.11р. Загальний стаж керівної роботи - 20 років. Перелік попередніх посад протягом останніх п"яти
років: генеральний директор. Посад на інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

1)Посада

Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Мартиненко Сергій Іванович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

НК011852 02.08.1995 Новгород-Сіверський РВ УМВС України в Чернігівській обл.

юридичної особи
4)Рік народження**

1979

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

10

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)
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Обрано до складу Наглядової ради рішенням загальних зборів від 17.01.06р., переобрано рішеннями загальних
зборів від 06.03.07р., від 20.04.11р., від 15.04.14р. Повноваження та обов"язки члена Наглядової ради визначені
9)Опис

Статутом, Положенням про Наглядову раду. Винагороду отримав у розмірі, визначеному трудовим договором.
Загальний стаж керівної роботи - 13 років. Протягом п"яти років обіймав посади: ДП "Енерголінк", директор; ТОВ
"Інститут клітинної терапії", керівник. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1)Посада

Голова Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

"Morston Services Ltd."

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

д/нд/н 01.01.1900 д/н

юридичної особи
4)Рік народження**

0

5)Освіта**

д/н

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

д/н

15.04.2014, не більше 3 років

Обрано до складу Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 06.03.07р., переобрано рішеннями
9)Опис

загальних зборів акціонерів від 20.04.11р., від 15.04.14р. Повноваження і обов"язки члена Наглядової ради
визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради винагороду не отримує.
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1)Посада

Голова Ревізійної комісії

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

ДП "Східний інвестиційний центр"

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

д/н32108856 01.01.1900 д/н

юридичної особи
4)Рік народження**

0

5)Освіта**

д/н

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

д/н

20.04.2011, не більше 5 років.

Обрано до складу Ревізійної комісії згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 17.01.06р., переобрано
9)Опис

рішеннями загальних зборів від 06.03.07р. та від 20.04.11р. Повноваження і обов"язки Голови Ревізійної комісії
визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Голова Ревізійної комісії винагороду не отримує.

1)Посада

Головний бухгалтер

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Тимченко Лариса Петрівна

юридичної особи
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/67153/148/templ
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3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

АК516742 27.04.1999 Центрально-Міський РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.

юридичної особи
4)Рік народження**

1962

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

8

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

ВАТ "Констар", заступник головного бухгалтера

05.08.2008, безстроково

Призначено головним бухгалтером наказом генерального директора від 05.08.2008р. Повноваження та
обов"язки головного бухгалтера визначені Положенням про бухгалтерію. У звітному періоді головному
9)Опис

бухгалтеру виплачено винагороду у розмірі, визначеному штатним розкладом та Положенням про оплату праці.
Загальний стаж керівної роботи - 17 років. Попередні посади за останні п"ять років: головний бухгалтер. На
інших підприємствах інших посад не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1)Посада

Член Ревізійної комісії

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Сова Костянтин Володимирович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

СН437511 21.02.1997 Печерський РУ ГУ МВС України у м.Києві

юридичної особи
4)Рік народження**
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5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

10

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

ТОВ "Енерготехпром", директор

20.04.2011, не більше 5 років

Обрано до складу Ревізійної комісії рішенням загальних зборів акціонерів від 17.01.06р. , переобрано
рішеннями загальних зборів акціонерів від 06.03.07р. та від 20.04.2011р. Повноваження та обов'язки члена
9)Опис

Ревізійної комісії визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Винагороду не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж керівної
роботи 14 років. Займає посаду директора у ТОВ "Енерготехпром".

1)Посада

Член Ревізійної комісії

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Щукін Сергій Вікторович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

СН344131 10.12.1996 Жовтневий РУ ГУ МВС України в м.Києві

юридичної особи
4)Рік народження**

1971

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

10

7)Найменування підприємства та
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7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ДП "Максфілд-Україна", заступник директора

8)дата набуття повноважень та термін, на

20.04.2011, не більше 5 років

який обрано (призначено)

Обрано до складу Ревізійної комісії рішенням загальних зборів акціонерів від 17.01.06р., переобрано рішеннями
загальних зборів акціонерів від 06.03.07р. та від 20.04.11р. Повноваження та обов'язки члена Ревізійної комісії
9)Опис

визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Винагороду не отримує. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж керівної роботи 14 років. Займає посаду заступника
директора у ДП "Максфілд-Україна".

1)Посада

Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

"Forter Hоldings Limited

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

д/нд/н д/н

юридичної особи
4)Рік народження**

0

5)Освіта**

д/н

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)
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Обрано до складу Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 15.04.14р. Повноваження і

9)Опис

обов"язки визначені Статутом. Положенням про Наглядову раду.Винагороду не отримує.

_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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