
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 правлiння    Панченко А.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 МП  

13.07.2017 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акцiонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 11602 м. Малин, Вул. Приходька, 66 

4. Код за ЄДРПОУ 

 00278735 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 04133 67223, 04133 53343 

6. Електронна поштова адреса 

 Olga.Lukianenko@wicor.com 

 

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

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.07.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 

130 Відомості Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку  13.07.2017 

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці 

www.weidmann-mp

m.com в мережі Інтернет 13.07.2017 

 (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 

10.07.2017 обрано член правління Волга Ігор Анатолійович - - - 0 

Зміст інформації: 

Волгу Ігоря Анатолійовича обрано на посаду члена правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 10.07.2017). Обґрунтування: збільшення кількісного 

складу Правління. Термін повноважень - з 11.07.2017 до 25.04.2018, включно. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за 

корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: директор з продажів, радник генерального директора ПАТ "Сумське машинобудівне 

науково-виробниче об'єднання". Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

10.07.2017 припинено 

повноваження 

голова правління Панченко Андрій Васильович - - - 0 

Зміст інформації: 

Прийнято рішення про припинення 31.07.2017 повноважень голови правління Панченка Андрія Васильовича згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 

10.07.2017). Обґрунтування: згідно поданої заяви. Перебував на посаді з 2012 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за 

корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

10.07.2017 обрано голова правління  Волга Ігор Анатолійович - - - 0 

Зміст інформації: 

Волгу Ігоря Анатолійовича обрано з 01.08.2017 на посаду голови правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 10.07.2017). Обґрунтування: переобрання 

голови правління. Термін повноважень - до 25.04.2018, включно. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 

злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: директор з продажів, радник генерального директора ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання". 

Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

 


