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

6.1.1. Посада

Директор

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

Медведєв Сергій Михайлович

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

ОД 1879/04 11.11.2004 ВПР та МР м.Одеси

6.1.4. Рік народження

1968

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16

6.1.7. Найменування підприємства та ДП "Російський продукт", директор
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змін: Змiни у персональному складi службових осiб вiдбуваються у разi вiробничої необхiдностi.
Повноваження та обов'язки посадової особи:
Директор в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом є повноважним представником
Товариства щодо реалiзацiї прав, повноважень та функцiй, передбачених цiлями та предметом дiяльностi
Товариства. голова правлiння без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства. Вiн уповноважений керувати
поточними справами Товариства i виконувати рiшення вищого органу та наглядової ради Товариства,
представляти Товариство в вiдносинах з iншими юридичними особами, державними та iншими органами, вести
переговори, пiдписувати колективний договiр, укладати вiд iменi Товариства, в тому числi щодо отримання
кредиту та застави майна, органiзовувати ведення протоколiв загальних зборiв акцiонерiв, формувати
адмiнiстрацiю товариства, здiйснювати прийом та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, видавати накази
та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства,
здiйснювати iншi дiї по оперативному управлiнню Товариством.
Розмiр виплаченої винагороди за 2012р.(заробiтна плата) - грн.
У тому числi у натуральнiй формi - вiдсутня
Iншi посади у iнших Товариствах не обiймає.
перелік попередніх посад: Фінансовий директор, директор
Стаж керівної роботи: 16 років

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Руденко Тетяна Олександрiвна

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

КМ 474689 16.07.2007 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй
обл.

6.1.4. Рік народження

1981

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

3

6.1.7. Найменування підприємства та заступник головного бухгалтера ТОВ "Альта-Груп"
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності.
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера:
Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства,
здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує
рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i
методiв бухгалтерського облiку i контролю. Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання
прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету. Своєчасно i правильно складає звiти.
Розмiр виплаченої винагороди за 2012р.(заробiтна плата) - грн.
В тому числi у натуральнiй формi - немає.
Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
перелік попередніх посад: провідний бухгалтер, бухгалтер
Стаж керівної роботи: 3 років

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

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

Ованесян Віктор Геворгович

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

КК 596432 19.03.2001 Жовтневим РВ УМВС України в Одеській обл.

6.1.4. Рік народження

1948

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16

6.1.7. Найменування підприємства та ФК "Материк-Інвест" директор
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змін: Зміни у персональному складу Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням
Загальних зборів.
Голова Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом контролює та регулює
дiяльнiсть дирекцiї i дiє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв. Захищає iнтереси товариства та акцiонерiв.
В якості Голови Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному
розкладi Товариства не значиться, працює директором ФК "Материк-Інвест" (м.Одеса, вул.Грецька, 44).
перелік попередніх посад: директор
Стаж керівної роботи: 16 років

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Шпалтакова Тетяна Василівна

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

КЕ 898659 22.12.1997 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській
обл.

6.1.4. Рік народження

1952

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16

6.1.7. Найменування підприємства та начальник таможенного відділу СП "Панком-Юг"
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням
Загальних зборів.
Член Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та
акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка
полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього
контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно представляти
вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства.
В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує,у штатному розкладi Товариства
не значиться, працює: начальник таможенного відділу СП "Панком-Юг" (м.Одеса, вул.Грецька, 44)
перелік попередніх посад: начальник, начальник відділу
Стаж керівної роботи: 16 років

6.1.1. Посада

Ревiзор

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

Мельник Вiкторiя Олександрiвна

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

КЕ 182201 29.02.1996 Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

6.1.4. Рік народження

1943

6.1.5. Освіта

середня, школа №113 м.Одеса, 1961 р.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

0

6.1.7. Найменування підприємства та пенсіонер
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за
рішенням Загальних зборів
Повноваження та обов'язки:
Ревізор в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через
сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правління. Перевiрки
фiнансово - господарської дiяльностi правління, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв
акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 %
голосiв.
Ревiзiйна комiсiя складає висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв.
В якості Ревізора винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує,у штатному розкладi Товариства не
значиться.
перелік попередніх посад: оператор технологічних машин, паспортистка
Стаж керівної роботи: років

