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Текст повідомлення: 

31.08.2017 р., за вхідним номером 90/1, від акціонера ПрАТ «Біо мед скло» (надалі Товариство) «ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ 

ЛІМІТЕД» (UGLASS HOLDINGS LIMITED), Кіпр, реєстраційний код НЕ 162534, (частка в статутному капіталі – 84,661254 

%), отримано повідомлення від 18 серпня 2017 р. про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ відкликаного члена Наглядової 

ради, представника акціонера «ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» пана Киріакоса Вулгаракіса (1958 р.н.).  

Інформація про посадову особу: 

- прізвище, ім’я та по батькові: Киріакос Вулгаракіс (1958 р.н.); 

- паспортні дані: не надав згоди на розкриття паспортних даних;  

- повна назва посади, з якої звільнено (припинено повноваження): член Наглядової ради ПрАТ "Біо мед скло"; 

- розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 

на момент припинення повноважень володіє 1 акцією Товариства, що становить близько 0,0000001% вiд 

статутного капіталу Товариства.  

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: подання Киріакосом Вулгаракісом (1958 р.н.) заяви акціонеру 

щодо припинення його повноважень за власним бажанням. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Строк, протягом якого Киріакос Вулгаракіс (1958 р.н.) перебував на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "Біо мед скло": з 

11.05.2017 року за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Біо мед скло», що відбулись 20.04.2017 року 

(Протокол № 30). 

 

31.08.2017 року, за вхідним номером 90/1, від акціонера Товариства «ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (UGLASS 

HOLDINGS LIMITED), Кіпр, реєстраційний код НЕ 162534, (частка в статутному капіталі – 84,661254 %), отримано 

повідомлення ПРО НАБУТТЯ ПОВНОВАЖЕНЬ новим членом Наглядової ради ПрАТ «Біо мед скло», як представника 

акціонера Товариства «ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» паном Киріакосом Вулгаракісом (1989 р.н.).  

Інформація про посадову особу: 

- прізвище, ім’я та по батькові: Киріакос Вулгаракіс (1989 р.н.); 

- паспортні дані: не надав згоди на розкриття паспортних даних;  

- повна назва посади, на яку призначено (набуто повноваження): член Наглядової ради ПрАТ "Біо мед скло"; 

- розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 

на момент набуття повноважень не володіє акціями Товариства. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: призначення на заміну відкликаного члена Наглядової ради 

ПрАТ "Біо мед скло". 

Строк, на який призначено (обрано) особу: до закінчення повноважень членів Наглядової ради, обраних на термін три роки, 

згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 20.04.2017 року (Протокол № 30) 

Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: : 2012-2014 роки – фінансовий контролер Yioula Group, 2016-

2017 роки – технічний помічник Yioula Group, з 2017 року по теперішній час – генеральний директор Групи HGI (Hellenic 

Glass Industries).  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Додаткова інформація: Киріакос Вулгаракіс (1989 р.н.) має вищу освіту (Биркбек Університет Лондона, Магістр з 

менеджменту, спеціальність Інвестиції та фінанси). Не має заборони обіймати певні посади та займатись певною 

діяльністю.  

Дане повідомлення опубліковане в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку", номер 166 від 04.09.2017. 

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством. 

 

 Голова Правління  Жарков Людвиг Анатолійович. 
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