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
31.07.2014
(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 Вінницька обл., Тиврівський р-н., м.Гнівань, Промислова, 15
4. Код за ЄДРПОУ
00282435
5. Міжміський код та телефон, факс
(04355) 3-36-76, (04355) 3-36-76
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 30.07.2014
(дата)
2. Повідомлення
141 Бюлетень. Цінні папери України
31.07.2014
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
http://gnivanszb.co
3. Повідомлення розміщено на сторінці
m.ua
в мережі Інтернет 30.07.2014
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
прийняття
рішення
1
29.07.2014

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

Посада

3
член правління - виконуючий
обов'язки головного інженера

Прізвище, ім'я, по-батькові або
повне найменування юридичної
особи
4
Дуб Сергій Володимирович

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
5
АВ 128730
16.06.2000 Гніванський МВМ
УМВС у Вінницькій обл.

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

Зміст інформації:
29 липня 2014 року наказом Міністерства інфраструктури України №357 обрано членом правління виконуючого обов'язки головного інженера Дуба Сергія
Володимировича на період до проведення перших загальних зборів. Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 5 років працював начальником цеху
шпал ПрАТ "Гніванський завод СЗБ". Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа часткою у статутному капіталі не володіє.
29.07.2014
обрано
член правління - виконуючий
Мотруніч Тетяна Юріївна
АВ 905313
0
обов'язки помічника голови
03.06.2010 Гніванський МВМ
правління з кадрових та
УМВС у Вінницькій обл.
соціальних питань
Зміст інформації:
29 липня 2014 року рішенням акціонера ПрАТ "Гніванський завод СЗБ" №357 призначено членом правління виконуючого обов'язки помічника голови правління з
кадрових та соціальних питань Мотруніч Тетяну Юріївну на період до проведення перших загальних зборів. Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:
5 років працювала старшим інспектором з кадрів ПрАТ "Гніванський завод СЗБ". Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа часткою у
статутному капіталі не володіє.
29.07.2014
обрано
член правління - головний
Блага Надія Леонідівна
АА 554674
0
економіст
15.11.1997 Гніванський МВМ
УМВС у Вінницькій обл.
Зміст інформації:
29 липня 2014 року рішенням акціонера ПрАТ "Гніванський завод СЗБ" №357 призначено членом правління головного економіста Благу Надію Леонідівну на період до
проведення перших загальних зборів. Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 5 років працювала економістом з планування ПрАТ "Гніванський
завод СЗБ". Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа часткою у статутному капіталі не володіє.

