
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" 
2. Код за ЄДРПОУ: 00278735 
3. Місцезнаходження: 11602 м. Малин, Вул. Приходька, 66 
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133 67223, 04133 53343 
5. Електронна поштова адреса: Olga.Lukianenko@wicor.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.weіdmann-mpm.com 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст Повідомлення  
Припинено повноваження члена Наглядової ради Корпорації "WICOR HOLDING AG" згідно рішення загальних зборів 
(протокол №21 від 26.04.2016). Обґрунтування: приведення діяльності товариства до вимог чинного законодавства. 
Перебувала на посаді з 2012 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 94,5971%. Особі належить 1260274 
акції. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи відсутній. 
Припинено повноваження члена Наглядової ради Покотила Вячеслава Григоровича згідно рішення загальних зборів 
(протокол №21 від 26.04.2016). Обґрунтування: приведення діяльності товариства до вимог чинного законодавства. 
Перебував на посаді з 2012 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0003%. Особі належить 4 акції. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних 
даних. 
Припинено повноваження члена Наглядової ради Суттера Марселя Германна згідно рішення загальних зборів (протокол 
№21 від 26.04.2016). Обґрунтування: приведення діяльності товариства до вимог чинного законодавства. Перебував на 
посаді з 2012 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи відсутній. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на 
розкриття паспортних даних. 
Юрга Бруннера обрано на посаду члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів (протокол №21 від 26.04.2016), 
як представника Корпорації "WICOR HOLDING AG",  яка володіє часткою в статутному капіталі товариства - 94,5971% та 
головою Наглядової ради рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 26.04.2016). Обґрунтування: приведення 
діяльності товариства до вимог чинного законодавства. Термін повноважень - 1 рік. Не володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: 
Президент та генеральний директор WEIDMANN ELECTRICAL TECHNOLOGY INC., спів-керівник ЕТВА, Сейнт Джонсбері, 
Вермонт (США), член Правління WICOR HOLDING AG. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Покотила Вячеслава Григоровича переобрано на посаду члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів 
(протокол №21 від 26.04.2016). Обґрунтування: приведення діяльності товариства до вимог чинного законодавства. 
Термін повноважень - 1 рік. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0003%. Особі належить 4 акції. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: голова правління ПАТ 
"ВАЙДМАНН-МПФ", професор кафедри менеджменту та економіки ПВНЗ "Міжнародний інститут менеджменту". 
Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Суттера Марселя Германна переобрано на посаду члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів (протокол №21 
від 26.04.2016), як представника Корпорації "WICOR HOLDING AG",  яка володіє часткою в статутному капіталі товариства 
- 94,5971%. Обґрунтування: приведення діяльності товариства до вимог чинного законодавства. Термін повноважень - 1 
рік. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має. Інші посади, які обіймала особа: директор з виробництва WEIDMANN ETBA та генеральний директор WETAG. 
Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Припинено повноваження голови Ревізійної комісії Швидуна Олександра Володимировича згідно рішення загальних 
зборів (протокол №21 від 26.04.2016). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебував на посаді з 2010 
року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0002%. Особі належить 3 акції. Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Іваницької Олени Володимирівни згідно рішення загальних зборів 
(протокол №21 від 26.04.2016). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебувала на посаді з 2010 року. 
Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 
Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Іваницьку Олену Володимирівну обрано на посаду голови Ревізійної комісії згідно рішення загальних зборів акціонерів 
(протокол №21 від 26.04.2016). Обґрунтування: обрання Ревізійної комісії на новий термін. Термін повноважень - 3 роки.  
Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 
Інші посади, які обіймала особа: бухгалтер ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ". Товариству не надано згоди на розкриття паспортних 
даних. 
Пономаренко Наталію Євгенівну обрано на  посаду члена Ревізійної комісії згідно рішення загальних зборів акціонерів 
(протокол №21 від 26.04.2016). Обґрунтування: обрання Ревізійної комісії на новий термін. Термін повноважень - 3 роки. 
Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 
Інші посади, які обіймала особа: головний експерт Малинського відділення ПАТ "Райффайзен банк Аваль", економіст 
відділу управлінського обліку ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ". Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Припинено повноваження голови правління Панченка Андрія Васильовича згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 
від 26.04.2016). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебував на посаді з 2012 року. Не володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству 
не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Припинено повноваження члена правління Серебрякова Юрія Вікторовича згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 
від 26.04.2016). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебував на посаді з 2000 року. Володіє часткою 
в статутному капіталі товариства - 0,0055%. Особі належить 73 акції. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Припинено повноваження члена правління Костюченка Андрія Андрійовича згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 
від 26.04.2016). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебував на посаді з 2000 року. Володіє часткою 



в статутному капіталі товариства - 0,0003%. Особі належить 4 акції. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Припинено повноваження члена правління Пономаренка Віктора Дмитровича згідно рішення Наглядової ради (протокол 
№3 від 26.04.2016). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебував на посаді з 2000 року. Володіє 
часткою в статутному капіталі товариства - 0,0002%. Особі належить 3 акції. Непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Припинено повноваження члена правління Прокопенко Валентини Василівни згідно рішення Наглядової ради (протокол 
№3 від 26.04.2016). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебувала на посаді з 2012 року. Володіє 
часткою в статутному капіталі товариства - 0,0005%. Особі належить 7 акцій. Непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Припинено повноваження члена правління Якименка Геннадія Васильовича згідно рішення Наглядової ради (протокол 
№3 від 26.04.2016). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебував на посаді з 2012 року. Не володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству 
не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Припинено повноваження члена правління Бояршина Івана Миколайовича згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 
від 26.04.2016). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебував на посаді з 2012 року. Володіє часткою 
в статутному капіталі товариства - 0,000075%. Особі належить 1 акція. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Панченка Андрія Васильовича переобрано на посаду голови правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 
26.04.2016). Обґрунтування: обрання Правління на новий термін. Термін повноважень - до 27.04.2017. Не володіє часткою 
в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які 
обіймала особа: технічний директор ВАТ "Кривий Ріг Цемент", голова правління ВАТ "Донцемент", генеральний директор 
ТОВ "Profine GmbH". Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Костюченка Андрія Андрійовича переобрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 
26.04.2016). Обґрунтування: обрання Правління на новий термін. Термін повноважень - до 27.04.2017. Володіє часткою в 
статутному капіталі товариства - 0,0003%. Особі належить 4 акції. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: член Правління, директор Адміністративно-правового департаменту ПАТ 
"ВАЙДМАНН-МПФ". Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Пономаренка Віктора Дмитровича переобрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 
від 26.04.2016). Обґрунтування: обрання Правління на новий термін. Термін повноважень - до 27.04.2017. Володіє 
часткою в статутному капіталі товариства - 0,0002%. Особі належить 3 акції. Непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: член Правління, директор Департаменту фінансів та обліку ПАТ 
"ВАЙДМАНН-МПФ". Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Бояршина Івана Миколайовича переобрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 
26.04.2016). Обґрунтування: обрання Правління на новий термін. Термін повноважень - до 27.04.2017. Володіє часткою в 
статутному капіталі товариства - 0,000075%. Особі належить 1 акція. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: голова представництва Вайдманн Системз Інтернешенел АГ в Україні, 
голова представництва WEIDMANN Electrical Technology AG в Україні. Товариству не надано згоди на розкриття 
паспортних даних. 
Серебрякова Юрія Вікторовича переобрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 
26.04.2016). Обґрунтування: обрання Правління на новий термін. Термін повноважень - до 27.04.2017. Володіє часткою в 
статутному капіталі товариства - 0,0055%. Особі належить 73 акції. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: голова правління, член Правління, директор Виробничого центру  ПАТ 
"ВАЙДМАНН-МПФ". Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Прокопенко Валентину Василівну переобрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 
від 26.04.2016). Обґрунтування: обрання Правління на новий термін. Термін повноважень - до 27.04.2017. Володіє 
часткою в статутному капіталі товариства - 0,0005%. Особі належить 7 акцій. Непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: директор Департаменту якості ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ". 
Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Швидуна Олександра Володимировича обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 
від 26.04.2016). Обґрунтування: обрання Правління на новий термін. Термін повноважень - до 27.04.2017. Володіє 
часткою в статутному капіталі товариства - 0,0002%. Особі належить 3 акції. Непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: начальник відділу адміністрування замовлень та планування 
ресурсів,  директор Департаменту управління ланцюгом поставок ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ". Товариству не надано згоди 
на розкриття паспортних даних. 
Маклакова Сергія Володимировича обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 
26.04.2016). Обґрунтування: обрання Правління на новий термін. Термін повноважень - до 27.04.2017. Не володіє часткою 
в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які 
обіймала особа: фахівець з технічної підтримки клієнтів відділу контролю якості ПрАТ "Консюмерс Скло-зоря", директор 
Центру розвитку та досліджень ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ". Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно із законодавством. 
2. Голова правлiння                                                А.В. Панченко  
                                                                                                                                                                            26.04.2016 


