
ПОВІДОМЛЕННЯ  
         про виникнення особливої інформації про емітента  

1. Загальні відомості  
  

     1.1. Повне найменування емітента - публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» 
     1.2. Організаційно-правова форма емітента - публічне акціонерне товариство 
     1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 14307794 
     1.4. Місцезнаходження емітента – 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд.15 
     1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента - (тел.) 0617204211, факс (061) 7205000 
     1.6. Електронна поштова адреса емітента - ocb@motorsich.com 
    1.7. Веб-сайт емітента - www.motorsich.com 
     1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет,   яка   додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації - http://escrin.nssmc.gov.ua 
     1.9. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

  
  
     Загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ", що відбулись 28 березня 2013 року (протокол №20) у зв’язку з 

закінченням строку повноважень членів наглядової ради прийняте рішення про зміну складу посадових осіб: 
     1. Звільнено з посади члена наглядової ради АТ "МОТОР СІЧ" Хорєву Світлану Олександрівну, яка 

володіє пакетом акцій емітента у розмірі 1 штука, що складає 0,00004812% від загальної кількості 

голосуючих акцій; перебувала на посаді протягом 4 років; непогашеної судимості за злочини, вчинені з 

корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 
     2. Призначено на посаду члена наглядової ради АТ "МОТОР СІЧ" Касая Павла Олександровича, який 

володіє пакетом акцій емітента у розмірі 29 штук, що складає 0,001396% від загальної кількості голосуючих 

акцій; на дану посаду обраний строком на 2 роки; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 

мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 
     3. Призначено на посаду члена наглядової ради АТ "МОТОР СІЧ" Коцюбу Віктора Юрійовича, який 

володіє пакетом акцій емітента у розмірі 20 штук, що складає 0,0009625% від загальної кількості 

голосуючих акцій; на дану посаду обраний строком на 2 роки; непогашеної судимості за злочини, вчинені з 

корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 
  
     Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
В.о. голови ради директорів АТ «МОТОР СІЧ» Войтенко Сергій Анатолійович. 
29.03.2013 р. 
 


