
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 Олексій Володимирович 

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

  
М.П. 

 
29.09.2014 

(дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Гарант Метиз Iнвест" 

2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження емітента 49000 Дніпропетровськ, пр. Карла Макрса б. 54-А  

4. Код за ЄДРПОУ 33717202 

5. Міжміський код та телефон, факс 0567134383 , 0567134383  

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 29.09.2014 

 
(дата) 

2. Повідомлення д/н "Бюлетень Відомості НКЦПФР" 
 

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

3. Повідомлення розміщено на сторінці gmi.in.ua  в мережі Інтернет 29.09.2014 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

прийняття 

рішення  

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 

26.09.2014  
припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

ради 

Перцев Олег 

Мойсейович 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Голова Наглядової ради Перцев Олег Мойсейович (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) припинено повноваження на посаді 26.09.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна 

особі - 0.0%; на посаді особа перебувала 3 роки 5 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 

не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів від 26.09.2014, причина 

прийняття цього рішення: Закінчення терміну повноважень та переобрання на новий строк; підстави: Статут та 

рішення загальних зборів. 

26.09.2014  
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради  

Кривко Роман 

Григорович 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Наглядової ради Кривко Роман Григорович (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) припинено повноваження на посаді 26.09.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна 



Дата 

прийняття 

рішення  

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 

особі - 0.0%; на посаді особа перебувала 3 роки 5 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 

не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів від 26.09.2014, причина 

прийняття цього рішення: Закінчення терміну повноважень та переобрання на новий строк; підстави: Статут та 

рішення загальних зборів. 

26.09.2014  
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Понамарьов 

Олексiй Борисович 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Наглядової ради Понамарьов Олексiй Борисович (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) припинено повноваження на посаді 26.09.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна 

особі - 0.0%; на посаді особа перебувала 3 роки 5 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 

не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів від 26.09.2014, причина 

прийняття цього рішення: Закінчення терміну повноважень; підстави: Статут та рішення загальних зборів. 

26.09.2014  
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Iльченко Сергiй 

Андрiйович 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Наглядової ради Iльченко Сергiй Андрiйович (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) припинено повноваження на посаді 26.09.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна 

особі - 0.0%; на посаді особа перебувала 3 роки 5 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 

не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів від 26.09.2014, причина 

прийняття цього рішення: Закінчення терміну повноважень; підстави: Статут та рішення загальних зборів. 

26.09.2014  
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Шрамко Юрiй 

Сергiйович 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Наглядової ради Шрамко Юрiй Сергiйович (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) припинено повноваження на посаді 26.09.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна 

особі - 0.0%; на посаді особа перебувала 3 роки 5 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 

не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів від 26.09.2014, причина 

прийняття цього рішення: Закінчення терміну повноважень та переобрання на новий строк; підстави: Статут та 

рішення загальних зборів. 

26.09.2014  
припинено 

повноваження 

Голова 

Ревізійної 

комісії 

Мельникова 

Свiтлана 

Володимирiвна 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Голова Ревізійної комісії Мельникова Свiтлана Володимирiвна (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) припинено повноваження на посаді 26.09.2014; частка у статутному капіталі емітента, 

належна особі - 0.0%; на посаді особа перебувала 3 роки 5 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові 

злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів від 26.09.2014, 

причина прийняття цього рішення: Закінчення терміну повноважень; підстави: Статут та рішення загальних зборів. 

26.09.2014  
припинено 

повноваження 

Член 

ревізійної 

комісії 

Понамарьова Юлiя 

Вiталiївна 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член ревізійної комісії Понамарьова Юлiя Вiталiївна (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) припинено повноваження на посаді 26.09.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна 

особі - 0.0%; на посаді особа перебувала 3 роки 5 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 

не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів від 26.09.2014, причина 

прийняття цього рішення: Закінчення терміну повноважень; підстави: Статут та рішення загальних зборів. 

26.09.2014  
припинено 

повноваження 

Член 

ревізійної 

комісії 

Залiтко Лариса 

Олександрiвна 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 



Дата 

прийняття 

рішення  

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 

Посадова особа Член ревізійної комісії Залiтко Лариса Олександрiвна (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) припинено повноваження на посаді 26.09.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна 

особі - 0.0%; на посаді особа перебувала 3 роки 5 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 

не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів від 26.09.2014, причина 

прийняття цього рішення: Закінчення терміну повноважень; підстави: Статут та рішення загальних зборів. 

26.09.2014  обрано 

Член 

ревізійної 

комісії 

Залiтко Лариса 

Олександрiвна 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член ревізійної комісії Залiтко Лариса Олександрiвна (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) обрана на посаду 26.09.2014; володіє 0.0 акціями, що складає 0.0% статутного капіталу емітента; 

посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: інженер,директор,генеральний директор, голова 

правління; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 

Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів від 26.09.2014, причина прийняття цього 

рішення: Обрання на новий термін; підстави: Статут та рішення загальних зборів. 

26.09.2014  обрано 

Голова 

ревізійної 

комісії 

Мельникова 

Свiтлана 

Володимирiвна 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особаГолова ревізійної комісії Мельникова Свiтлана Володимирiвна (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) обрана на посаду 26.09.2014; володіє 0.0 акціями, що складає 0.0% статутного капіталу 

емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: економiст, начальник вiддiлу; непогашених 

судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв 

рішення про обрання - Загальні збори акціонерів від 26.09.2014, причина прийняття цього рішення: Обрання на 

новий термін; підстави: Статут та рішення загальних зборів. 

26.09.2014  обрано 

Член 

ревізійної 

комісії 

Самарська Оксана 

Олександрівна 

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) обрана на посаду 26.09.2014; володіє 0.0 акціями, що складає 0.0% статутного капіталу 

емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:економіст, керівник департаменту; непогашених 

судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв 

рішення про обрання - Загальні збори акціонерів від 26.09.2014, причина прийняття цього рішення: Обрання замість 

звільненої особи за пропозицією акціонерів.; підстави: Статут та рішення загальних зборів. 

26.09.2014  обрано 

Голова 

Наглядової 

ради 

Перцев Олег 

Мойсейович 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Голова Наглядової ради Перцев Олег Мойсейович (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) обрана на посаду 26.09.2014; володіє 0.0 акціями, що складає 0.0% статутного капіталу емітента; 

посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор; непогашених судимостей за корисливі та 

посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні 

збори акціонерів від 26.09.2014, причина прийняття цього рішення: Обрання на новий термін; підстави: Статут та 

рішення загальних зборів. 

26.09.2014  обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Кривко Роман 

Григорович 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Наглядової ради Кривко Роман Григорович (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) обрана на посаду 26.09.2014; володіє 0.0 акціями, що складає 0.0% статутного капіталу емітента; 

посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: експер, начальниу відділу , заступник керівника.; 

непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що 

прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів від 26.09.2014, причина прийняття цього рішення: Обрання 



Дата 

прийняття 

рішення  

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 

на новий термін; підстави: Статут та рішення загальних зборів. 

26.09.2014  обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Шрамко Юрiй 

Сергiйович 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Наглядової ради Шрамко Юрiй Сергiйович (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) обрана на посаду 26.09.2014; володіє 0.0 акціями, що складає 0.0% статутного капіталу емітента; 

посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: юрист, начальниу відділу , заступник керівника.начальник 

відділу ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 

Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів від 26.09.2014, причина прийняття цього 

рішення: Обрання на новий термін; підстави: Статут та рішення загальних зборів. 

26.09.2014  обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Iльченко Сергiй 

Андрiйович 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Наглядової ради Iльченко Сергiй Андрiйович (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) обрана на посаду 26.09.2014; володіє 0.0 акціями, що складає 0.0% статутного капіталу емітента; 

посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: економiст, начальник вiддiлу.директор ; непогашених 

судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв 

рішення про обрання - Загальні збори акціонерів від 26.09.2014, причина прийняття цього рішення: Обрання на 

новий термін; підстави: Статут та рішення загальних зборів. 

26.09.2014  обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Понамарьов 

Олексiй Борисович 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Наглядової ради Понамарьов Олексiй Борисович (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) обрана на посаду 26.09.2014; володіє 0.0 акціями, що складає 0.0% статутного капіталу емітента; 

посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: експер, начальниу відділу , керівник направління 

кредитування ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 

роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів від 26.09.2014, причина прийняття цього 

рішення: Обрання на новий термін; підстави: Статут та рішення загальних зборів. 

 


