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БЮЛЕТЕНЬ № 4
ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОТОР СIЧ"
(ідентифікаційний код юридичної особи 14307794)
Дата і час початку проведення загальних зборів:

31.01.2021

10:15

4.Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
ПІБ або найменування акціонера:
Найменування або ПІБ акціонера
Кількість голосів:
1
Кількість голосів, які потрібно розподілити між кандидатами
Перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням
інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦБФР

9
Кількість голосів, яку акціонер
віддає ЗА кожного кандидата

1 Ван Чжен [Wang Zheng]
Інформацію про кандидата наведено далі у цьому бюлетені.

2 Танасійчук Дмитро Вікторович
Інформацію про кандидата наведено далі у цьому бюлетені.

3 Соловйов Олег Віталійович
Інформацію про кандидата наведено далі у цьому бюлетені.

4 Ярославський Олександр Владиленович
Інформацію про кандидата наведено далі у цьому бюлетені.

5 Александров Артем Володимирович
Інформацію про кандидата наведено далі у цьому бюлетені.

6 Чорний Олександр Володимирович
Інформацію про кандидата наведено далі у цьому бюлетені.

7 Ду Тао [Du Tao]
Інформацію про кандидата наведено далі у цьому бюлетені.

8 Ван Мен [Wang Man]
Інформацію про кандидата наведено далі у цьому бюлетені.

9 Ван Цзін [Wang Jing]
Інформацію про кандидата наведено далі у цьому бюлетені.
!!! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові
акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких
реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі,
якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким
голосуванням.

Розміщуватись у приміщенні необхідно із дотриманням соціальної дистанції. Ряд та місце - вільні .

Підпис
ПІБ акціонера або (представника акціонера)
_______________________________________
підпис акціонера (представника акціонера)

ПІБ акціонера або його представника

Стор. 2
Бюллетень 4. Інформаця про кандидата до складу наглядової ради ПАТ "МОТОР СІЧ" відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР.
1
2
3

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
рік народження;
особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного
кандидата (для обрання членів наглядової ради - із
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за
наявності)/найменування акціонера, розміру пакета
акцій, що йому належить);

4

кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій
акціонерного товариства, до складу органу якого
обирається кандидат;
освіта (повне найменування навчального закладу, рік
закінчення, спеціальність, кваліфікація);

5

6
7

8
9
10
11

12

13

місце роботи (основне та/або за сумісництвом),
посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти
років (період, місце роботи, займана посада);
наявність
(відсутність)
непогашеної
(незнятої)
судимості;
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади
та/або займатись певною діяльністю;
чи є кандидат афілійованою особою акціонерного
товариства, до складу органу якого він обирається;
інформація про:
акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків
простих акцій (для публічних акціонерних товариств)
або 10 і більше відсотків простих акцій (для
приватних
акціонерних
товариств),
що
є
афілійованими особами кандидата, із зазначенням
прізвища,
ім’я,
по
батькові
(за
наявності)/найменування кожного з таких акціонерів,
розміру пакета акцій, що їм належать;
посадових осіб акціонерного товариства, що є
афілійованими особами кандидата, із зазначенням
прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади
посадової особи акціонерного товариства;
чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером,
представником акціонера або групи акціонерів (із
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за
наявності)/найменування цього акціонера або
акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм)
належить(ать) або чи є він незалежним директором;
наявність письмової заяви кандидата про згоду на
обрання членом органу акціонерного товариства.

Підпис

____________________________________
підпис акціонера (представника акціонера)

Ван Чжен [Wang Zheng];
1976 р.н.;
Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited],
власник 207 783 простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить
9,9992% статутного капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ" та Товариство з обмеженою
відповідальністю "МС-4" (ідентифікаційний код 35349705), власник 50
простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить 0,0024% статутного
капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ";
Кандидат не є власником акцій ПАТ "МОТОР СІЧ";
Пекінський університет поштового зв’язку та телекомунікацій [Beijing
University of Posts and Telecommunications], 2004 р., Магістр бізнесадміністрування (МВА)
Бейджинг Сіньвей Технолоджи Груп Ко., Лтд. [Beijing Xinwei Technology
Group Co., Ltd.], Секретар Ради директорів
2016 р. - теперішній час – Бейджинг Сіньвей Технолоджи Груп Ко., Лтд.
[Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd.],Секретар Ради директорів
Загальний стаж роботи: 20 років;
Кандидат не має непогашеної судимості;
Щодо кандидата відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись
певною діяльністю;
Кандидат не є афілійованою особою ПАТ "МОТОР СІЧ";

Відсутня

Кандидат не має афілійованих осіб серед посадових осіб ПАТ "МОТОР
СІЧ".
Кандидат у члени наглядової ради є незалежним директором;

Письмова заява наявна, у заяві вказані всі відомості, зазначені вище

Стор. 3
Бюллетень 4. Інформаця про кандидата до складу наглядової ради ПАТ "МОТОР СІЧ" відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР.
1

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

Танасійчук Дмитро Вікторович

2

рік народження;

09.11.1988

3

особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного
кандидата (для обрання членів наглядової ради - із
зазначенням прізвища,
ім’я,
по
батькові
(за
наявності)/найменування акціонера, розміру пакета
акцій, що йому належить);

Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited],
власник 207 783 простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить
9,9992% статутного капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ" та Товариство з обмеженою
відповідальністю "МС-4" (ідентифікаційний код 35349705), власник 50
простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить 0,0024% статутного
капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ";

4

кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Кандидат не є власником акцій ПАТ "МОТОР СІЧ";
акціонерного товариства, до складу органу якого
обирається кандидат;

5

освіта (повне найменування навчального закладу, рік
закінчення, спеціальність, кваліфікація);

Shanghai Fudan University
2011
Degree of Bachelor of Arts Chinese Language
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2018
Магістр з Економічна та соціальна географія

6

місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади,
які обіймає кандидат у юридичних особах;

ТОВ «Девелопмент констракшн холдінг», менеджер зовнішньо-економічної
діяльності

7

інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти
років (період, місце роботи, займана посада);

2020 – т.ч. ТОВ «Девелопмент констракшн холдінг», менеджер із зовнішньоекономічної діяльності;
2016 –2019 – ТОВ «Центр сучасного Китаю «Тянься Лінк», менеджер із
зовнішньо-економічної діяльності
Загальний стаж роботи: 6 років;

8

наявність
судимості;

Кандидат не має непогашеної судимості;

9

наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади
та/або займатись певною діяльністю;

10

чи є кандидат афілійованою особою акціонерного Кандидат не є афілійованою особою ПАТ "МОТОР СІЧ";
товариства, до складу органу якого він обирається;

11

інформація про:

(відсутність)

непогашеної

(незнятої)

Щодо кандидата відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись
певною діяльністю;

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків
простих акцій (для публічних акціонерних товариств)
або 10 і більше відсотків простих акцій (для
приватних
акціонерних
товариств),
що
є
афілійованими особами кандидата, із зазначенням
прізвища,
ім’я,
по
батькові
(за
наявності)/найменування кожного з таких акціонерів,
розміру пакета акцій, що їм належать;

Відсутня;

посадових осіб акціонерного товариства, що є
афілійованими особами кандидата, із зазначенням
прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади
посадової особи акціонерного товариства;

Кандидат не має афілійованих осіб серед посадових осіб ПАТ "МОТОР СІЧ".

12

чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером,
представником акціонера або групи акціонерів (із
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за
наявності)/найменування
цього
акціонера
або
акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм)
належить(ать) або чи є він незалежним директором;

Кандидат у члени наглядової ради є незалежним директором;

13

наявність письмової заяви кандидата про згоду на
обрання членом органу акціонерного товариства.

Письмова заява наявна, у заяві вказані всі відомості, зазначені вище

Підпис

____________________________________
підпис акціонера (представника акціонера)

Стор. 4
Бюллетень 4. Інформаця про кандидата до складу наглядової ради ПАТ "МОТОР СІЧ" відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР.
1

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

Соловйов Олег Віталійович

2

рік народження;

1966

3

особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного
кандидата (для обрання членів наглядової ради - із
зазначенням прізвища,
ім’я,
по
батькові (за
наявності)/найменування акціонера, розміру пакета
акцій, що йому належить);

Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited],
власник 207 783 простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить
9,9992% статутного капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ" та Товариство з обмеженою
відповідальністю "МС-4" (ідентифікаційний код 35349705), власник 50
простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить 0,0024% статутного
капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ";

4

кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій
акціонерного товариства, до складу органу якого
обирається кандидат;

Кандидат не є власником акцій ПАТ "МОТОР СІЧ";

5

освіта (повне найменування навчального закладу, рік
закінчення, спеціальність, кваліфікація);

Вища
Харківське вище військове авіаційне інженерне Краснознаменне училище,
1988 рік, спеціальність - летальні апарати і силові установки, кваліфікація
інженер-механік
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи
НБУ, 2003 рік, спеціальність - економіст
доктор технічних наук.

6

місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади,
які обіймає кандидат у юридичних особах;

2015 - т.ч. Радник директора ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод»

7

інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти
років (період, місце роботи, займана посада);

2015 - т.ч. Радник директора ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод»
Загальний стаж роботи: 37 років;

8

наявність
судимості;

Кандидат не має непогашеної судимості;

9

наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади
та/або займатись певною діяльністю;

10

чи є кандидат афілійованою особою акціонерного Кандидат не є афілійованою особою ПАТ "МОТОР СІЧ";
товариства, до складу органу якого він обирається;

11

інформація про:

(відсутність)

непогашеної

(незнятої)

Щодо кандидата відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись
певною діяльністю;

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків
простих акцій (для публічних акціонерних товариств)
або 10 і більше відсотків простих акцій (для
приватних
акціонерних
товариств),
що
є
афілійованими особами кандидата, із зазначенням
прізвища,
ім’я,
по
батькові
(за
наявності)/найменування кожного з таких акціонерів,
розміру пакета акцій, що їм належать;

Відсутня

посадових осіб акціонерного товариства, що є
афілійованими особами кандидата, із зазначенням
прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади
посадової особи акціонерного товариства;

Кандидат не має афілійованих осіб серед посадових осіб ПАТ "МОТОР СІЧ";

12

чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером,
представником акціонера або групи акціонерів (із
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за
наявності)/найменування
цього
акціонера або
акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм)
належить(ать) або чи є він незалежним директором;

Кандидат у члени наглядової ради є незалежним директором

13

наявність письмової заяви кандидата про згоду на
обрання членом органу акціонерного товариства.

Письмова заява наявна, у заяві вказані всі відомості, зазначені вище

Підпис

____________________________________
підпис акціонера (представника акціонера)

Стор. 5
Бюллетень 4. Інформаця про кандидата до складу наглядової ради ПАТ "МОТОР СІЧ" відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР.
1

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

Ярославський Олександр Владиленович

2

рік народження;

1959

3

особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного
кандидата (для обрання членів наглядової ради - із
зазначенням прізвища,
ім’я,
по
батькові (за
наявності)/найменування акціонера, розміру пакета
акцій, що йому належить);

Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited],
власник 207 783 простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить
9,9992% статутного капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ" та Товариство з обмеженою
відповідальністю "МС-4" (ідентифікаційний код 35349705), власник 50
простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить 0,0024% статутного
капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ";

4

кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій
акціонерного товариства, до складу органу якого
обирається кандидат;

Кандидат не є власником акцій ПАТ "МОТОР СІЧ";

5

освіта (повне найменування навчального закладу, рік
закінчення, спеціальність, кваліфікація);

Вища, Харківський інститут громадського харчування, 1983 рік; кандидат
технічних наук.

6

місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади,
які обіймає кандидат у юридичних особах;

Голова Наглядової ради ПрАТ «Суха Балка», Голова Наглядової ради ПрАТ
«Дніпровський металургійний завод»

7

інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти
років (період, місце роботи, займана посада);

8

наявність
судимості;

9

наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади
та/або займатись певною діяльністю;

10

чи є кандидат афілійованою особою акціонерного Кандидат не є афілійованою особою ПАТ "МОТОР СІЧ";
товариства, до складу органу якого він обирається;

11

інформація про:

(відсутність)

непогашеної

(незнятої)

Загальний стаж роботи: 35 років;
Кандидат не має непогашеної судимості;
Щодо кандидата відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись
певною діяльністю;

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків
простих акцій (для публічних акціонерних товариств)
або 10 і більше відсотків простих акцій (для
приватних
акціонерних
товариств),
що
є
афілійованими особами кандидата, із зазначенням
прізвища,
ім’я,
по
батькові
(за
наявності)/найменування кожного з таких акціонерів,
розміру пакета акцій, що їм належать;

немає

посадових осіб акціонерного товариства, що є
афілійованими особами кандидата, із зазначенням
прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади
посадової особи акціонерного товариства;

Кандидат не має афілійованих осіб серед посадових осіб ПАТ "МОТОР СІЧ".

12

чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером,
представником акціонера або групи акціонерів (із
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за
наявності)/найменування
цього
акціонера або
акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм)
належить(ать) або чи є він незалежним директором;

Кандидат у члени наглядової ради є представником акціонера - Товариства
з обмеженою відповідальністю "МС-4" (ідентифікаційний код 35349705), який
володіє 50 простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить 0,0024%
статутного капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ"

13

наявність письмової заяви кандидата про згоду на
обрання членом органу акціонерного товариства.

Письмова заява наявна, у заяві вказані всі відомості, зазначені вище

Підпис

____________________________________
підпис акціонера (представника акціонера)

Стор. 6
Бюллетень 4. Інформаця про кандидата до складу наглядової ради ПАТ "МОТОР СІЧ" відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР.
1

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

Александров Артем Володимирович

2

рік народження;

1971

3

особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного
кандидата (для обрання членів наглядової ради - із
зазначенням прізвища,
ім’я,
по
батькові (за
наявності)/найменування акціонера, розміру пакета
акцій, що йому належить);

Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited],
власник 207 783 простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить
9,9992% статутного капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ" та Товариство з обмеженою
відповідальністю "МС-4" (ідентифікаційний код 35349705), власник 50
простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить 0,0024% статутного
капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ";

4

кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій
акціонерного товариства, до складу органу якого
обирається кандидат;

Кандидат не є власником акцій ПАТ "МОТОР СІЧ";

5

освіта (повне найменування навчального закладу, рік
закінчення, спеціальність, кваліфікація);

Харківський державний університет, 1993 рік, спеціальність: економічна
теорія; кваліфікація: економіст, викладач економічної теорії

6

місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади,
які обіймає кандидат у юридичних особах;

ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", радник директора товариства;
Голова Наглядової ради АТ «Банк Кредит Дніпро»; Член Наглядової ради
ПрАТ «Суха Балка»; Член Наглядової ради ПрАТ «Дніпровський
металургійний завод»; член Наглядової ради «Харківський тракторний
завод»; член Наглядової ради ПрАТ «АСК» ІНГО»

7

інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти
років (період, місце роботи, займана посада);

2013 – 2018 "Девелопмент Констракшн Холдінг", Голова Ради директорів;
2018 – т.ч. "Девелопмент Констракшн Холдінг", радник директора
товариства.
Загальний стаж роботи: 28 років;

8

наявність
судимості;

Кандидат не має непогашеної судимості;

9

наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади
та/або займатись певною діяльністю;

10

чи є кандидат афілійованою особою акціонерного Кандидат не є афілійованою особою ПАТ "МОТОР СІЧ";
товариства, до складу органу якого він обирається;

11

інформація про:

(відсутність)

непогашеної

(незнятої)

Щодо кандидата відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись
певною діяльністю;

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків
простих акцій (для публічних акціонерних товариств)
або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних
акціонерних товариств), що є афілійованими особами
кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові
(за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів,
розміру пакета акцій, що їм належать;

немає

посадових осіб акціонерного товариства, що є
афілійованими особами кандидата, із зазначенням
прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади
посадової особи акціонерного товариства;

Кандидат не має афілійованих осіб серед посадових осіб ПАТ "МОТОР СІЧ".

12

чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером,
представником акціонера або групи акціонерів (із
зазначенням прізвища,
ім’я,
по
батькові (за
наявності)/найменування
цього
акціонера
або
акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм)
належить(ать) або чи є він незалежним директором;

Кандидат у члени наглядової ради є представником акціонера - Товариства
з обмеженою відповідальністю "МС-4" (ідентифікаційний код 35349705), який
володіє 50 простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить 0,0024%
статутного капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ"

13

наявність письмової заяви кандидата про згоду на
обрання членом органу акціонерного товариства.

Письмова заява наявна, у заяві вказані всі відомості, зазначені вище

Підпис

____________________________________
підпис акціонера (представника акціонера)

Стор. 7
Бюллетень 4. Інформаця про кандидата до складу наглядової ради ПАТ "МОТОР СІЧ" відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР.
1

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

Чорний Олександр Володимирович

2

рік народження;

1969

3

особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного
кандидата (для обрання членів наглядової ради - із
зазначенням прізвища,
ім’я,
по
батькові (за
наявності)/найменування акціонера, розміру пакета
акцій, що йому належить);

Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited],
власник 207 783 простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить
9,9992% статутного капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ" та Товариство з обмеженою
відповідальністю "МС-4" (ідентифікаційний код 35349705), власник 50
простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить 0,0024% статутного
капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ";

4

кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій
акціонерного товариства, до складу органу якого
обирається кандидат;

Кандидат не є власником акцій ПАТ "МОТОР СІЧ";

5

освіта (повне найменування навчального закладу, рік
закінчення, спеціальність, кваліфікація);

Харківський державний університет, 1993 рік, спеціальність: економічна
теорія; кваліфікація: економіст, викладач економічної теорії

6

місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади,
які обіймає кандидат у юридичних особах;

ТОВ "КУА "Смарт Систем АМ", директор департаменту корпоративних прав;
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", директор департаменту
корпоративних прав, Член Ради; ТОВ "ПАТРІЯ", директор; Голова
Наглядової ради ПрАТ «АСК «ІНГО»; ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр",
член Наглядової ради; член Наглядової ради АТ «Банк Кредит Дніпро»; член
Наглядової ради ПрАТ «Суха Балка»; Член Наглядової ради ПрАТ
«Дніпровський металургійний завод»; член Наглядової ради «Харківський
тракторний завод»

7

інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти
років (період, місце роботи, займана посада);

2007 –т.ч. ТОВ "КУА "Смарт Систем АМ", директор департаменту
корпоративних прав; 2007 – т.ч. ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг",
директор департаменту корпоративних прав; 2013- т.ч. ТОВ "ПАТРІЯ",
директор
Загальний стаж роботи: 24 років;

8

наявність
судимості;

Кандидат не має непогашеної судимості;

9

наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади
та/або займатись певною діяльністю;

10

чи є кандидат афілійованою особою акціонерного Кандидат не є афілійованою особою ПАТ "МОТОР СІЧ";
товариства, до складу органу якого він обирається;

11

інформація про:

(відсутність)

непогашеної

(незнятої)

Щодо кандидата відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись
певною діяльністю;

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків
простих акцій (для публічних акціонерних товариств)
або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних
акціонерних товариств), що є афілійованими особами
кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові
(за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів,
розміру пакета акцій, що їм належать;

Немає

посадових осіб акціонерного товариства, що є
афілійованими особами кандидата, із зазначенням
прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади
посадової особи акціонерного товариства;

Кандидат не має афілійованих осіб серед посадових осіб ПАТ "МОТОР СІЧ".

12

чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером,
представником акціонера або групи акціонерів (із
зазначенням прізвища,
ім’я,
по
батькові (за
наявності)/найменування
цього
акціонера
або
акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм)
належить(ать) або чи є він незалежним директором;

Кандидат у члени наглядової ради є представником акціонера - Товариства
з обмеженою відповідальністю "МС-4" (ідентифікаційний код 35349705), який
володіє 50 простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить 0,0024%
статутного капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ"

13

наявність письмової заяви кандидата про згоду на
обрання членом органу акціонерного товариства.

Письмова заява наявна, у заяві вказані всі відомості, зазначені вище

Підпис

____________________________________
підпис акціонера (представника акціонера)

Стор. 8
Бюллетень 4. Інформаця про кандидата до складу наглядової ради ПАТ "МОТОР СІЧ" відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР.
1

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

2

рік народження;

Ду Тао [Du Tao];
1973 р.н.;

3

особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного
кандидата (для обрання членів наглядової ради - із
зазначенням прізвища,
ім’я,
по
батькові (за
наявності)/найменування акціонера, розміру пакета
акцій, що йому належить);

Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited],
власник 207 783 простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ"., що становить
9,9992% статутного капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ" та Товариство з обмеженою
відповідальністю "МС-4" (ідентифікаційний код 35349705), власник 50
простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить 0,0024% статутного
капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ";

4

кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій
акціонерного товариства, до складу органу якого
обирається кандидат;

Кандидат не є власником акцій ПАТ "МОТОР СІЧ";

5

освіта (повне найменування навчального закладу, рік
закінчення, спеціальність, кваліфікація);




Пекінський університет ЦзяоТонг [Beijing Jiaotong University], 1994 р.,
Інженерне управління, Бакалавр інженерії;
Пекінський університет, Школа менеджменту Гуанхуа [Beijing University,
Guanghua School of Management], 2001р., Магістр ділового
адміністрування / управління підприємством;

6

місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади,
які обіймає кандидат у юридичних особах;

Пекінська Авіапромислова Інвестиційна Компанія Тянь Цзяо [Beijing Skyrizon
Aviation Industry Investment Co., Ltd.], Президент;

7

інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти
років (період, місце роботи, займана посада);



2009-2014 рр. – Муніципальна комісія Пекіна з питань економіки та
інформації [Beijing Municipal Commission of Economy and Information],
Голова відділу;
 2014-2015 рр. – Бейджинг Сіньвей Технолоджи Груп Ко., Лтд. [Beijing
Xinwei Technology Group Co., Ltd.], Віце-президент;
 2015 р. - теперішній час – Пекінська Авіапромислова Інвестиційна
Компанія Тянь Цзяо [Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co.,
Ltd.], Президент;
Загальний стаж роботи: 27 років;

8

наявність
судимості;

Кандидат не має непогашеної судимості;

9

наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади
та/або займатись певною діяльністю;

10

чи є кандидат афілійованою особою акціонерного Кандидат не є афілійованою особою ПАТ "МОТОР СІЧ";
товариства, до складу органу якого він обирається;

11

інформація про:

(відсутність)

непогашеної

(незнятої)

Щодо кандидата відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись
певною діяльністю;

акціонерів товариства - власників 5 і більше Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited],
відсотків
простих
акцій
(для
публічних власник 207 783 простих іменних акцій Товариства, що становить 9,9992%
акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства;
простих акцій (для приватних акціонерних
товариств), що є афілійованими особами
кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по
батькові (за наявності)/найменування кожного з
таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм
належать;
посадових осіб акціонерного товариства, що є Кандидат не має афілійованих осіб серед посадових осіб ПАТ "МОТОР СІЧ".
афілійованими
особами
кандидата,
із
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за
наявності), посади посадової особи акціонерного
товариства;
12

чи є кандидат у члени наглядової ради
акціонером, представником акціонера або групи
акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по
батькові (за наявності)/найменування цього
акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій,
що йому (їм) належить(ать) або чи є він
незалежним директором;

Кандидат у члени наглядової ради є представником акціонера - Скайрайзон
Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited], який володіє
207 783 простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ"., що становить 9,9992%
статутного капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ".

13

наявність письмової заяви кандидата про згоду на
обрання членом органу акціонерного товариства.

Письмова заява наявна, у заяві вказані всі відомості, зазначені вище

Підпис

____________________________________
підпис акціонера (представника акціонера)

Стор. 9
Бюллетень 4. Інформаця про кандидата до складу наглядової ради ПАТ "МОТОР СІЧ" відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР.
1
2
3

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
рік народження;
особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного
кандидата (для обрання членів наглядової ради - із
зазначенням прізвища,
ім’я, по батькові (за
наявності)/найменування акціонера, розміру пакета
акцій, що йому належить);

4

кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій
акціонерного товариства, до складу органу якого
обирається кандидат;
освіта (повне найменування навчального закладу, рік
закінчення, спеціальність, кваліфікація);

5

Ван Мен [Wang Man];
1982 р.н.;
Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited],
власник 207 783 простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить
9,9992% статутного капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ" та Товариство з обмеженою
відповідальністю "МС-4" (ідентифікаційний код 35349705), власник 50
простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить 0,0024% статутного
капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ";
Кандидат не є власником акцій ПАТ "МОТОР СІЧ";
Кембриджський університет [University of Cambridge], 2012 р., Інженерна
справа, Доктор філософії

6

місце роботи (основне та/або за сумісництвом),
посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;

Чунцін Тянь Цзяо Авіейшн Пауер Ко. [Chongqing Tianjiao Aviation Power Co.],
Чунцін, Китай; Директор з проектування

7

інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти
років (період, місце роботи, займана посада);

8

наявність
(відсутність)
непогашеної
(незнятої)
судимості;
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади
та/або займатись певною діяльністю;
чи є кандидат афілійованою особою акціонерного
товариства, до складу органу якого він обирається;
інформація про:
акціонерів товариства - власників 5 і більше
відсотків
простих
акцій
(для
публічних
акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків
простих акцій (для приватних акціонерних
товариств), що є афілійованими особами
кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по
батькові (за наявності)/найменування кожного з
таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм
належать;
посадових осіб акціонерного товариства, що є
афілійованими
особами
кандидата,
із
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за
наявності), посади посадової особи акціонерного
товариства;
чи є кандидат у члени наглядової ради
акціонером, представником акціонера або групи
акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по
батькові (за наявності)/найменування цього
акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій,
що йому (їм) належить(ать) або чи є він
незалежним директором;
наявність письмової заяви кандидата про згоду
на обрання членом органу акціонерного
товариства.

2016 р. - теперішній час – Чунцін Тянь Цзяо Авіейшн Пауер Ко. [Chongqing
Tianjiao Aviation Power Co.], Директор з проектування
Загальний стаж роботи: 10 років;
Кандидат не має непогашеної судимості;

9
10
11

12

13

Підпис

____________________________________
підпис акціонера (представника акціонера)

Щодо кандидата відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись
певною діяльністю;
Кандидат не є афілійованою особою ПАТ "МОТОР СІЧ";
Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited],
власник 207 783 простих іменних акцій Товариства, що становить 9,9992%
статутного капіталу Товариства;

Кандидат не має афілійованих осіб серед посадових осіб ПАТ "МОТОР
СІЧ".

Кандидат у члени наглядової ради є представником акціонера - Скайрайзон
Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited], який володіє
207 783 простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить 9,9992%
статутного капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ".

Письмова заява наявна, у заяві вказані всі відомості, зазначені вище

Стор. 10
Бюллетень 4. Інформаця про кандидата до складу наглядової ради ПАТ "МОТОР СІЧ" відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР.
1

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

2

рік народження;

Ван Цзін [Wang Jing];
1972 р.н.;

3

особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного
кандидата (для обрання членів наглядової ради - із
зазначенням прізвища,
ім’я,
по
батькові (за
наявності)/найменування акціонера, розміру пакета
акцій, що йому належить);

Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited],
власник 207 783 простих іменних акцій Товариства, що становить 9,9992%
статутного капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ" та Товариство з обмеженою
відповідальністю "МС-4" (ідентифікаційний код 35349705), власник 50
простих іменних акцій Товариства, що становить 0,0024% статутного
капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ";

4

кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій
акціонерного товариства, до складу органу якого
обирається кандидат;

Кандидат не є власником акцій ПАТ "МОТОР СІЧ";

5

освіта (повне найменування навчального закладу, рік
закінчення, спеціальність, кваліфікація);

Академія китайської медицини Цзянсі [Jiangxi Chinese Medicine Academy],
1993 р., бакалавр

6

місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади,
які обіймає кандидат у юридичних особах;





Сіньвей Груп [Xinwei Group], Голова правління, Виконавчий директор;
Ейч Кей Нікарагуа Кейв Девелопмент Інвестмент Ко., Лтд. [HK Nicaragua
Cave Development Investment Co., Ltd. (HKND)], Голова, Виконавчий
директор;
Пекінська Авіапромислова Інвестиційна Компанія Тянь Цзяо [Beijing
Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.], Голова правління,
Виконавчий директор;



7

інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти
років (період, місце роботи, займана посада);

2010 р. - теперішній час – Сіньвей Груп [Xinwei Group], Голова правління,
Виконавчий директор;
 2012 р. - теперішній час – Ейч Кей Нікарагуа Кейв Девелопмент
Інвестмент Ко., Лтд. [HK Nicaragua Cave Development Investment Co., Ltd.
(HKND)], Голова, Виконавчий директор;
 2014 р. - теперішній час – Пекінська Авіапромислова Інвестиційна
Компанія Тянь Цзяо [Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co.,
Ltd.], Голова правління, Виконавчий директор;
Загальний стаж роботи: 28 років;

8

наявність
судимості;

Кандидат не має непогашеної судимості;

9

наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади
та/або займатись певною діяльністю;

10

чи є кандидат афілійованою особою акціонерного Кандидат не є афілійованою особою ПАТ "МОТОР СІЧ";
товариства, до складу органу якого він обирається;

11

інформація про:

(відсутність)

непогашеної

(незнятої)

Щодо кандидата відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись
певною діяльністю;

акціонерів товариства - власників 5 і більше Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited],
відсотків
простих
акцій
(для
публічних власник 207 783 простих іменних акцій Товариства, що становить 9,9992%
акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства;
простих акцій (для приватних акціонерних
товариств), що є афілійованими особами
кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по
батькові (за наявності)/найменування кожного з
таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм
належать;
посадових осіб акціонерного товариства, що є Кандидат не має афілійованих осіб серед посадових осіб ПАТ "МОТОР СІЧ".
афілійованими
особами
кандидата,
із
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за
наявності), посади посадової особи акціонерного
товариства;
12

чи є кандидат у члени наглядової ради
акціонером, представником акціонера або групи
акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по
батькові (за наявності)/найменування цього
акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій,
що йому (їм) належить(ать) або чи є він
незалежним директором;

Кандидат у члени наглядової ради є представником акціонера - Скайрайзон
Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited], який володіє
207 783 простих іменних акцій ПАТ "МОТОР СІЧ", що становить 9,9992%
статутного капіталу ПАТ "МОТОР СІЧ".

13

наявність письмової заяви кандидата про згоду на
обрання членом органу акціонерного товариства.

Письмова заява наявна, у заяві вказані всі відомості, зазначені вище

Підпис

____________________________________
підпис акціонера (представника акціонера)

