Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової
форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В. о. голови правління
(посада)

Гур'янов В.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП
21.02.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Гніванський завод спецзалізобетону"
2. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
23310 м. Гнівань, Тиврівський р-н, Вінницька обл., вул. Промислова, 15
4. Код за ЄДРПОУ
00282435
5. Міжміський код та телефон, факс
(043355) 3-36-76, (04355) 3-31-97
6. Електронна поштова адреса
gnivanszb@ukrpost.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.02.2017
(дата)
2. Повідомлення
36(2541) Бюлетень "Відомості НКЦПФР"
22.02.2017
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
http://gnivanszb.co
3. Повідомлення розміщено на сторінці
m.ua/
в мережі Інтернет 21.02.2017
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або
повне найменування юридичної
особи

1
20.02.2017

2
обрано

3
Голова ревізійної комісії

4
Зінчук Олег Володимирович

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
5
"-" "-"
"-"

Розмір частки
в статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)
6
0

Зміст інформації:
На підставі протоколу засідання ревізійної комісії ПрАТ "Гніванський завод СЗБ" №1 від 02.02.207 року та листа департаменту корпоративного управління ПАТ
"Укрзалізниця " №ЦКУ-14/6 від 10.02.2017р., отриманого 20.02.2017р., обрано головою ревізійної комісії ПрАТ "Гніванський завод СЗБ" члена ревізійної комісії Зінчука
Олега Володимировича. Строк дії повноважень голови ревізійної комісії - до моменту переобрання.Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття
паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: перший заступник
начальника Головного управління контролю та внутрішнього аудиту Укрзалізниці, начальник управління контролю фінансово-господарської діяльності Департаменту
внутрішнього контролю Укрзалізниці; начальник відділу планового контролю Департаменту аудиту та контролю ПАТ "Укрзалізниця"

