Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів.
Голова правління
(посада)

Хардикайнен О.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.06.2018
(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
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
23310 м.Гнівань Тиврівський р-н, Вінницька обл., Промислова, 15
4. Код за ЄДРПОУ
00282435
5. Міжміський код та телефон, факс
(04355) 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 25.06.2018
(дата)
2. Повідомлення
121 Бюлетень "Відомості НКЦПФР"
26.06.2018
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
http://gnivanszb.co
3. Повідомлення розміщено на сторінці
m.ua/
в мережі Інтернет 25.06.2018
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії
1
25.06.2018

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)
2
припинено
повноваження

Посада

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

3
Член ревізійної комісії

4
Майданюк Віктор Павлович

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:
Рішенням акціонера від 15.06.2018 №71-5/62-11, яке прийнято на засіданні правління ПАТ "Укрзалізниця" (протокол від 15.06.2018 №Ц-64/54 Ком.т), отриманого
22.06.2018, достроково припинено повноваження члена ревізійної комісії Майданюка В.П. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних
даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Перебував на посаді з 01.02.2017.
25.06.2018
обрано
Член ревізійної комісії
Кобець Роман Миколайович
"-" "-"
0
"-"
Зміст інформації:
Рішенням акціонера від 15.06.2018 №71-5/62-11, яке прийнято на засіданні правління ПАТ "Укрзалізниця" (протокол від 15.06.2018 №Ц-64/54 Ком.т), отриманого
22.06.2018, членом ревізійної комісії обрано Кобця Романа Миколайовича строком на 3 роки. 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:служба в органах МВС України,
головний фахівець з безпеки філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця"

