
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.  

Голова Правління - Генеральний директор       Ємельяненко О.В. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

21.12.2017 

(дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" 

2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження емітента 49000 м. Дніпро пр. Карла Маркса, 54-а 

4. Код за ЄДРПОУ 33717202 

5. Міжміський код та телефон, факс (056)726-92-00 (056)726-92-00 

6. Електронна поштова адреса  
 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення  

(Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.12.2017 

 
(дата) 

2. Повідомлення 
245 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку" 
26.12.2017 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
www.gmi.in.ua в мережі Інтернет 22.12.2017 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії  

Зміни 

(призначено 

або звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Володіє 

часткою в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

20.12.2017  
припинено 

повноваження 

Член 

Ревізійної 

комісії 

Самарська Оксана 

Олександрівнаа 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Ревізійної комісії Самарська Оксана Олександрівна (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) припинила повноваження на посаді 20.12.2017 р.; не володіє акціями ПРАТ «ГМІ», що 

складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі 

емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 3 роки 3 місяці; непогашених 

судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Причина припинення повноважень посадової особи: за власним 

бажанням; підстави для припинення повноважень (повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним 

органом управління емітента): Заява Самарської О.О. про добровільне бажання припинити свої повноваження члену 

Ревізійної комісії подана до Товариства, як те передбачено ст. 9.4.8. Статуту ПРАТ «ГМІ». Замість посадової особи, 

повноваження якої припиняються, нікого не призначено. 

 

 


