
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Грищенко Марина Анатолiївна

6.1.1. Посада Голова наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, економiст

6.1.4. Рік народження 1968

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 18

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Віце-президент з питань економіки та управління ДАХК "Артем"

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства та внутрiшнiх
положеннях. Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 15.11.11р.,
Грищенко Марина Анатолiївна призначена на посаду голови наглядової ради термiном на 3 роки. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає.  Попередня посада - віце-президент з питань економіки та
управління ДАХК "Артем". Стаж керівної роботи 18 років. Обіймає посаду віце-президента з питань економіки
та управління ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Полуектов Генадiй Олексiйович

6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища,  Харкiвський полiтехнiчний iнститут, інженер-механiк

6.1.4. Рік народження 1963

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 26

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ДАХК „Артем”, директор з питань корпоративного управлiння i власностi

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства та внутрiшнiх
положеннях. Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Змін персонального складу на даній посаді не
було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 26 років. Попередня
посада директор з питань корпоративного управлiння i власностi ДАХК "Артем". Обіймає посаду  директора з
питань корпоративного управлiння i власностi ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова 2/10). Посадова
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Галiнський Олександр Валерiйович

6.1.1. Посада Директор

6.1.5. Освіта Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, інженер з автоматизацiї
хiмiко-технологiчного процесу

6.1.4. Рік народження 1966

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Голова правлiння ВАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв".

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства та внутрiшнiх
положеннях. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису,
дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. В зв'язку з приведенням дiяльностi
товариства у вiдповiднiсть до статуту товариства згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 15.11.11р. Галiнський
Олександр Валерiйович призначений на посаду директора термiном на 3 роки. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 15 років. Попередня посада  голова правлiння ВАТ
"Завод електрохiмiчних покриттiв". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не
надала згоду на розкриття паспортних даних.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Патлатюк Леся Iванiвна

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта Вища, Житомирський державний технологiчний унiверситет, бухгалтер

6.1.4. Рік народження 1983

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "ЗЕХП", бухгалтер

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою інструкцією. Винагорода
виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр
заробiтної плати особа не надала. Змін персонального складу на даній посаді не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 6 років. Попередня посада - бухгалтер ВАТ "Завод
електрохiмiчних покриттiв". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала
згоду на розкриття паспортних даних.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Артемчук Свiтлана Дмитрiвна

6.1.1. Посада Ревізор

6.1.5. Освіта Вища незакінчена, Київський педагогічний інститут, філолог

6.1.4. Рік народження 1959

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ  "Завод електрохімічних показників", бухгалтер

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства та внутрiшнiх
положеннях. Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 07.04.11р.
Артемчук Свiтлана Дмитрiвна призначена на посаду ревiзора термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 16 років. Попередня посада - бухгалтер, ВАТ  "Завод
електрохімічних покриттів". Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

                                                                                                                                                                                

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

14307699

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем"

6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта

6.1.4. Рік народження

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства та внутрiшнiх
положеннях.  Емітент не виплачував посадовій особі будь-яку винагороду. Змін персонального складу на даній
посаді не було.



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П.І.Б. посадової особи
Серія, номер, дата

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
Член наглядової ради Державна акціонерна

холдингова компанія
"Артем"

04.09.2003          252814  51.00017752243          252814               0               0               014307699

Член наглядової ради Полуектов Генадiй
Олексiйович

03.11.2003               1   0.00020173004               1               0               0               0д/н

Голова наглядової ради Грищенко Марина
Анатолiївна

03.11.2003               1   0.00020173004               1               0               0               0д/н

Директор Галiнський Олександр
Валерiйович

06.04.2007            6120   1.23458782519            6120               0               0               0д/н

Головний бухгалтер Патлатюк Леся Іванівна 06.04.2007            3060   0.61729391259            3060               0               0               0д/н
Ревізор Артемчук Свiтлана

Дмитрiвна
27.12.2002            3060   0.61729391259            3060               0               0               0д/н

     265056          0        0        0Усього       265056  53.46975663288


