ПрАТ «Філіп Морріс Україна»
Польовий в’їзд,1, с. Комуніст,
Харківський район,
Харківська область, 62482,
Україна
ТЕЛ: +380 (57) 786 77 00
ФАКС: +380 (57) 786 74 39

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

Приватне акціонерне товариство «Фiлiп Моррiс Україна»,
ПрАТ «ФМУ»

2. Код за ЄДРПОУ

00383231

3. Місцезнаходження

62482, Харківська область, Харківський район, с. Комуніст,
Польовий в’їзд, 1

4. Міжміський код, телефон та
057 786-77-00, 057 786-74-39
факс
5. Електронна поштова адреса Lydmila.Bondarevskaya@pmi.com
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації

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

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

21.09.2015 року Заступником Генерального директора ПрАТ «ФМУ» прийнято рiшення
(Наказ № 577 від 21.09.2015 р.) про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: Вовка
Олега Олександровича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
звільнено з посади Головного бухгалтера ПрАТ «ФМУ» з 30 вересня 2015 року. Підстава
такого рішення – заява Вовка О.О. Перебував на посадi з 01.03.2010 року. Акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.09.2015 року Першим заступником Генерального директора ПрАТ «ФМУ» прийнято
рiшення (Наказ № 132 від 21.09.2015 р.) про змiну складу посадових осiб Товариства, а
саме: Колесникову Юлію Олександрівну (фiзична особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних) призначено на посаду Головного бухгалтера ПрАТ «ФМУ» з 01 жовтня
2015 року. Підстава такого рішення – заява Колесникової Ю.О. Строк, на який призначено
особу – до моменту звільнення. Протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi обiймала
посади: ПрАТ «МТС Україна», економіст-аналітик; ПрАТ «ФМУ», фінансовий аналітик;
ПрАТ «ФМУ», заступник головного бухгалтера; ПрАТ «ФМУ», керівник фінансових
проектів. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор

Чернiс Артем
21.09.2015

