
Повідомлення про виникнення особливої інформації  
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента:  
Публічне акціонерне товариство "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" 

2. Код за ЄДРПОУ: 00278735 
3. Місцезнаходження: 11602 м. Малин, вул. Приходька, 66 
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133 67223, 04133 53343 
5. Електронна поштова адреса: Olga.Lukianenko@wicor.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.weidmann-mpm.com 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст Повідомлення  
Припинено повноваження члена правління Серебрякова Юрія Вікторовича згідно рішення Наглядової ради 
(протокол №5 від 15.09.2016). Обґрунтування: заплановане припинення трудових відносин з товариством. 
Перебував на посаді з 2000 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0055%. Непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних 
даних. 
Головатчика Сергія Севастяновича обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради 
(протокол №5 від 15.09.2016). Обґрунтування: переобрання одного із членів Правління. Термін повноважень 
- до 27.04.2017. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: начальник цеху, заступник директора 
Виробничого центру ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ". Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

ІІ. Текст Повідомлення  
Наглядовою радою (протокол №5 від 15.09.2016) прийнято рішення про внесення змін до Договору №SE1-
30001815, укладеного між ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" та ТОВ "СвердловЕлектро-Силові трансформатори", 
Росія (ОДРН 1076674033149), 10.09.2015, на постачання картону трансформаторного, комплектуючих для 
трансформаторів, в частині збільшення його вартості до 1300000,00 Євро (38636 тис.грн.). Вартість активів 
товариства станом на 31.12.2015 складає 292746 тис.грн. Співвідношення вартості договору до вартості 
активів – 13,2%. 
Наглядовою радою (протокол №5 від 15.09.2016) прийнято рішення про внесення змін до Контракту 
№804/18854671/МРМ, укладеного між ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" та ТОВ "РК-Гранд", Росія (ОДРН 
1137746978324), 03.02.2016, на закупку небіленої целюлози, в частині збільшення його вартості до 
2500000,00 дол. США (66075 тис.грн.). Вартість активів товариства станом на 31.12.2015 складає 292746 
тис.грн. Співвідношення вартості контракту до вартості активів - 22,6%. 
 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість 

ІІ. Текст Повідомлення  
Наглядовою радою (протокол №5 від 15.09.2016) прийнято рішення про внесення змін до Договору оренди 
№SE5-50600511, укладеного між ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" та ДП "ВМІК" 01.12.2011. Згідно договору ДП 
"ВМІК" орендує у товариства будівлю цеху з виробництва електроізоляційних матеріалів. Зміни стосуються 
продовження терміну дії договору на два роки, а саме до 30.10.2018, та розміру орендної плати. Орендна 
плата за період дії договору, після внесення цих змін, складатиме 3665 тис. грн. Вартість активів товариства 
станом на 31.12.2015 складає 292746 тис.грн. Співвідношення вартості договору до вартості активів – 1,25%. 
Дочірнє підприємство "Вайдман Малин Ізоляційні Компоненти" (код ЄДРПОУ 32002742, місцезнаходження: 
вул. Неманихіна, 2, м. Малин Житомирської обл., Україна) є афілійованою особою товариства. 

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

Голова правління Панченко А.В.  
15.09.2016 

 


