
 

Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ «Філіп Морріс Україна» 

31.01.2012р. 

Наглядовою радою приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна» 

прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення – 

31.01.2012 р., зміст рішення – припинити повноваження члена дирекції пані 

Андреа Крістіни Кіріяк з 31 січня 2012 року. Пані Андреа Крістіна Кіріяк не 

володіє акціями емітента. Посадова особа перебувала на посаді з 15.03.2011 р. по 

31.01.2012 р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Зміни у персональному складі посадових осіб емітента відбулись у зв’язку з 

вибуттям пані Кіріяк на основне місце роботи. 

01.02.2012р. 

На позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного 

товариства “Філіп Морріс Україна” від 01.02.2012 року було прийняте рішення: 

1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства пані Хоменко 

Олени Юріївни у зв’язку з її переведенням на інше місце роботи. Хоменко Олена 

Юріївна (паспорт серії СН 414966 виданий 20.03.97 р. Шевченківським РУГУ 

МВС України в м. Києві) обіймала посаду Генерального директора з 10. 06.2009 

по 31.01.2012 рік.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має. Акціями Товариства не володіє. 

2. Призначити на посаду Генерального директора Товариства пана Хрістоса 

Цолкоса (згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана).  Пан 

Хрістос Цолкос раніше займав слідуючи посади: Керуючий директор ФМ Греція, 

Регіональний директор стратегії та продажу Східної Європи, Ближнього сходу та 

Африки компанії ФМІ, Директор з продажу та стратегії ФМІ, Директор з продажу 

ФМ Греція, Директор маркетингу та продажу ФМ Греція. Строк повноважень 

необмежений. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Акціями Товариства не володіє. 

3. Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства пана Андреаса 

Шиллера (згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана). Пан 

Андреас Шиллер обіймав посаду члена Наглядової ради з 11.03.2011 по 31.01.2012 

рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями 

Товариства не володіє. 



4. Обрати членом Наглядової ради Товариства пана Реджінальдо Добровольскі, 

який раніше обіймав слідуючи посади:Контролер Східної Європи, Ближнього 

сходу та, Африки в компанії ФМІ, Контролер тютюну ФМ Бразилія,Фінансовий 

директор ФМ Вінісуела, Менеджер з продажу та проектів ФМБ, Фінансовий 

менеджер з планування та капітальних витрат ФМБ, Керівник з фінансового 

планування ФМБ. Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не 

одержана. Відповідно до статуту емітента, строк повноважень 3 (три) роки. 

Пан  Реджінальдо Добровольскі непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Акціями Товариства не володіє. 

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 01.02.2012 року обрано на 

посаду  члена Дирекції Товариства особу, яка займає в Товаристві посаду 

Виконавчого директора з персоналу, пані Тріфонову Наталю Георгіївну. Пані 

Наталя Георгіївна обіймала слідуючи посади: Фахівець по роботі з персоналом 

ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Маркетинг», Начальник з розвитку систем відділу 

персоналу, Начальник відділу компенсацій та пільг, Керівник групи компенсацій 

та пільг, Керівник групи компенсацій, пільг та адміністративних питань 

персоналу, Керівник по роботі з персоналом відділів збуту та реклами, Керівник 

по роботі з ключовими клієнтами відділів збуту та реклами з питань персоналу, 

Керівник по роботі з персоналом відділів збуту та маркетингу ( ФМ Росія та  ФМ 

Білорусь).  Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана. Пані 

Тріфонова Наталя Георгіївна непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Акціями Товариства не володіє. 
 


