Dodatne informacije v zvezi z izredno skupščino Perutnina Ptuj dne 20. 12. 2018.
Predstavitve kandidatov za člane Nadzornega sveta Perutnina Ptuj
Victoriya B. Kapelyushna je finančna direktorica MHP SE. Ga. Kapelyushna je v preteklosti že
delovala v podobnih vlogah, in sicer aprila 1996 se je kot namestnica glavnega računovodje
pridružila BCFI, marca 1997 pa je napredovala v glavno računovodkinjo. Leta 1998 se je ga.
Kapelyushna pridružila MHP, kjer trenutno opravlja tudi funkcijo finančne direktorice PJSC
MHP. Ga. Kapelyushna je ima dve diplomi z Nacionalnega inštituta za prehrambno industrijo
v Kijevu, in sicer leta 1992 je diplomirala iz mesnopredelovalnega inženiringa, leta 1993 pa je
diplomirala iz finančnega računovodstva.
Maxym E. Pysariev je od decembra 2007 namestnik predsednika uprave PJSC MHP. Pred
pridružitvijo MHP-ju, je bil g. Pysariev zaposlen pri JSC »Perutninska kmetija Dniprovsky«, kjer
je med julijem 2002 in februarjem 2007 opravljal funkcijo predsednika nadzornega sveta, od
februarja 2007 do oktobra 2007 pa je opravljal funkcijo namestnika predsednika uprave. G.
Pysariev je med oktobrom 1997 in junijem 2003 opravljal funkcijo direktorja Attis LLC, kjer je
sodeloval pri poslih z vrednostnimi papirji. G. Pysariev je leta 1997 diplomiral s področja
računovodstva pri Nacionalni Univerzi v Zaporožju.
Mag. Uroš Ilić, je ustanovitelj in poslovodni partner Odvetniške Družbe Ilić & Partnerji, ki v
štirih pisarnah v regiji Adriatic združuje približno štirideset pravnih strokovnjakov delujočih na
trgih JVE. Pri svojem poklicnem delovanju se osredotoča na področje bančnega, finančnega,
korporacijskega in insolvenčnega prava. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani, na kateri
je kasneje postal magister pravnih znanosti na področju odškodninske odgovornosti
korporativnega upravljanja. Je arbiter Stalne arbitraže pri GZS in avtor številnih znanstvenih,
strokovnih in preglednih člankov objavljenih tako v domači kot tuji pravni periodiki. Je
izpraševalec Ministrstva za pravosodje pri pravniškem državnem izpitu za gospodarsko pravo
in član komisije navedenega ministrstva za stečajni izpit. Od leta 2015 dalje je častni konzul
Kraljevine Belgije, od konca leta 2017 dalje pa predsednik nadzornega sveta družbe Luka Koper
d.d.
Iaroslav V. Mykhailovskyi je vodja evropskega oddelka pri MHP SE. G. Mykhailovskyi je bil
med leti 2012 in 2014 direktor marketinga, strategije in novih poslovnih oddelkov pri PJSC
MHP, med leti 2015 in 2016 pa je bil izvršni direktor Nizozemske podružnice MHP B.V. Preden
se je g. Mykhailovskyi pridružil MHP, je opravljal funkcije v marketinških oddelkih Kraft Foods
Inc. in v SUN Interbrew (zdaj Anheuser-Busch InBev). Med leti 2004 in 2010 je bil g.
Mykhailovskyi glavni izvršni direktor (in soustanovitelj) vodilne ukrajinske družbe za
svetovanje Rusych Communications. G. Mykhailovskyi je leta 1994 diplomiral iz družbenih ved
pri Nacionalni Univerzi Taras Ševčenko v Kijevu.

Vitaliy B. Adamchuk trenutno opravlja funkcijo direktorja kompleksa za vzrejo broilerjev pri
PrJSC Myronivska Poultry Farm, ki je ena izmed glavnih proizvodnih enot skupne MHP. Med
letoma 2014 in 2015 je bil g. Adamchuk glavni tehnični direktor pri PrJSC Myronivska Poultry
Farm, kasneje pa bil med leti 2015 in 2018 tudi direktor le-te. G. Adamchuk se je pridružil MHP
leta 2005 in med leti 2007 in 2014 prevzel ključne pozicije v inženirskih oddelkih glavnih
ukrajinskih enot MHP. G. Adamchuk je leta 2003 diplomiral iz energetike in upravljanja z
energijo pri Inštitutu za prehrambno industrijo v Kijevu.

