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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» 

 

    Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

   І. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Філіп 

Морріс Україна», ПрАТ «ФМУ», Товариство або Емітент (емітент); 

1.2 Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство; 

1.3 Ідентифікаційний код: 00383231 

1.4 Місцезнаходження: 62482, Україна, Харківська область, Харківський район, 

селище Комуніст, в’їзд Польовий, 1; 

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: +380 57 786-77-00, +380 57 786-

77-01; 

1.6 Електронна пошта емітента: Lydmila.Bondarevskaya@pmi.com  

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 

http://www.pmi.com/marketpages/Pages/market_uk_ua.aspx 

1.8 Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента. 

   ІІ.  Текст повідомлення 

Дата прийняття рішення: 05.02.2015 року. 

1. На позачергових Загальних зборах Приватного акціонерного товариства 

«Філіп Морріс Україна» від 05.02.2015 року було прийняте рішення 

припинити повноваження Генерального директора Товариства пана 

Хрістоса Цолкаса у зв’язку з його переведенням на інше місце роботи.  

Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана.  

Пан Хрістос Цолкас обіймав посаду Генерального директора Товариства з 

01.02.2012 року по 05.02.2015 року. 

 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

 

Акціями ПрАТ «Філіп Морріс Україна» не володіє.  

2. На позачергових Загальних зборах Приватного акціонерного товариства 

«Філіп Морріс Україна» від 05.02.2015 року було прийняте рішення 

призначити на посаду  Генерального директора Товариства пана Артема 

Черніса.  

Строк повноважень необмежений.  

mailto:Lydmila.Bondarevskaya@pmi.com


 

Пан Артем Черніс раніше займав наступні посади: Регіональний директор 

Скандинавії ФМІ та Віце-президент з боротьби та профілактики незаконної 

торгівлі ФМІ. 

Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана.  

 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

 

Акціями ПрАТ «Філіп Морріс Україна» не володіє.  

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 

в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно діючого 

законодавства України. 

 

Заступник генерального директора Пьотр Анджей Церек 


