Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
І.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "СКЛОПРИЛАД". 2.Код за
ЄДРПОУ: 14307481. 3.Місцезнаходження: 37240, Полтавська область, Лохвицький р-н,
м.Заводське, вул. Озерна, буд. 18. 4. Міжміський код, телефон та факс: (05356) 3-71-00, 3-71-01.
5.Електронна поштова адреса: info@steklopribor.com. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http:// steklopribor.pat.ua/. 7.Вид
особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
30.11.2016 прийнято рішення звільнити з посади голови правління ПАТ "СКЛОПРИЛАД"
Мазманяна Рафаела Галустовича (наказ №121 про припинення трудового договору (контракту) від
30.11.2016). 30.11.2016 наглядовою радою ПАТ "СКЛОПРИЛАД" (протокол засідання наглядової
ради №15 від 30.11.2016) прийнято рішення достроково припинити повноваження члена правління
Мазманяна Рафаела Галустовича. Мазманян Р.Г акціями товариства не володіє, входив до складу
дирекції AT «Склоприлад» з 16.05.2001 p., займав посаду голови правління з 18.05.2010, письмової
згоди на розкриття паспортних даних не надав, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має, підстава - звільнення за угодою сторін згідно п.1 ст. 36 КЗпП України відповідно
до поданої ним заяви.

30.11.2016 р. прийнято рішення з 01.12.2016 р. прийняти до складу правління ПАТ «Склоприлад»
Єрмоленка Кирила Михайловича (Протокол засідання Наглядової ради № 15 від 30.11.2016 p.).
30.11.2016 р. прийнято рішення з 01.12.2016 р. обрати головою правління ПАТ «Склоприлад»
строком на 5 років Єрмоленка Кирила Михайловича (Протокол засідання Наглядової ради № 15
від 30.11.2016 р.) . Срмоленко K.M. акціями товариства не володіє Письмової згоди на розкриття
паспортних даних не надав, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
З 02.04.2009 р. працював на ВАТ «Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат» ведучим
економістом ПЕВ Управління комбінату. 25.05.2012р. назначений в.о. начальника плановоекономічного відділу Управління комбінату. 20.04.2015 р. переведений на посаду начальника ПЕВ
Управління комбінату, де працював до 10.08.2015 р. 23.11.2016 р. прийнятий на ПАТ
«Склоприлад» на посаду технічного директора.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Срмоленко K.M.
01.12.2016.
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