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

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

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

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем"

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

14307699

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта
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 та внутрiшнiх положеннях
товариства. Емітент не виплачував посадовій особі будь-яку винагороду. Змін персонального складу на даній
посаді не було.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

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

Грищенко Марина Анатолiївна

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

д/н

6.1.4. Рік народження

1968

6.1.5. Освіта

Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi,
інженер-економiст .

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

20

6.1.7. Найменування підприємства та Віце-президент з питань економіки та управління ДАХК "Артем".
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях
товариства. 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 20 років. Попередня
посада - віце-президент з питань економіки та управління ДАХК "Артем". 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.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

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

Григор'єв Вiктор Валерiйович

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

д/н

6.1.4. Рік народження

1941

6.1.5. Освіта

Середньо-спецiальна, Київський iндустрiально-педагогiчний технiкум.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

27

6.1.7. Найменування підприємства та ВАТ "Завод "Артемзварювання", начальник дiльницi.
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях
товариства. 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 27 років. Попередня
посада - начальник дiльницi ВАТ "Завод "Артемзварювання". Посади на будь-яких інших підприємствах не
обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

6.1.1. Посада

Голова правлiння

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

Устян Альберт Алiошович

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

д/н

6.1.4. Рік народження

1959

6.1.5. Освіта

Вища, Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї, інженер.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

24

6.1.7. Найменування підприємства та ВАТ "Завод "Артемзварювання", голова правлiння.
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях
товариства. 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 24 роки.
Попередня посада - голова правління ВАТ "Завод "Артемзварювання". Посади на будь-яких інших
підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

6.1.1. Посада

Член правлiння

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

Моржов Євгенiй Васильович

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

д/н

6.1.4. Рік народження

1954

6.1.5. Освіта

Вища, Московський авiацiйний iнститут, інженер-механiк.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

20

6.1.7. Найменування підприємства та ВАТ "Завод "Артемзварювання", головний iнженер.
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях
товариства. 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 20 років.
Попередня посада - головний iнженер ВАТ "Завод "Артемзварювання". Посади на будь-яких інших
підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

6.1.1. Посада

Член правлiння, головний бухгалтер

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

Троненко Людмила Олександрiвна

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

д/н

6.1.4. Рік народження

1960

6.1.5. Освіта

Вища, Київський iнститут народного господарства, економiст.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

19

6.1.7. Найменування підприємства та ВАТ "Завод "Артемзварювання", головний бухгалтер.
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях
товариства, в посадовій інструкції. 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 19
років. Попередня посада - головний бухгалтер ВАТ "Завод "Артемзварювання". Посади на будь-яких інших
підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

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

Булах Любов Юрiївна

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

д/н

6.1.4. Рік народження

1960

6.1.5. Освіта

Середня-спецiальна, Київський торгiвельно-економiчний технiкум,
бухгалтер.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та ВАТ "Завод "Артемзварювання", бухгалтер.
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях
товариства. 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 9 років. Попередня
посада - бухгалтер ВАТ "Завод "Артемзварювання". Посаду на будь-яких інших підприємствах посадова особа не
обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Член наглядової ради

Голова наглядової ради
Член наглядової ради
Голова правлiння
Член правлiння
Член правлiння, головний
бухгалтер
Голова ревізійної комісії

П.І.Б. посадової особи

Державна акціонерна
холдингова компанія
"Артем"
Грищенко Марина
Анатолiївна
Григор'єв Вiктор
Валерiйович
Устян Альберт Алiошович
Моржов Євгенiй
Васильович
Троненко Людмила
Олександрiвна
Булах Любов Юрiївна

Серія, номер, дата
Кількість за видами акцій
Дата
Кількість
Від загал.
видачі паспорту, орган, внесення акцій (штук) кількості акцій(%) прості іменні прості на привілейо привілейо
що видав
до реєстру
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн
0
14307699
07.05.2003
895138
51.00000000000
895138
0
0

д/н д/н д/н

24.03.2004

1

0.00005697447

1

0

0

0

д/н д/н д/н

13.11.2002

8660

0.49339893754

8660

0

0

0

д/н д/н д/н
д/н д/н д/н

13.11.2002
13.11.2002

29048
10532

1.65499449627
0.60005515129

29048
10532

0
0

0
0

0
0

д/н д/н д/н

13.11.2002

12400

0.70648346715

12400

0

0

0

д/н д/н д/н

13.11.2002
Усього

3060
958839

0.17434188786
54.62934686743

3060
958839

0

0

0

0

0

0

